
Ζηλωτής – μιμητής και θαυμαστής – του Φράνκο, ο

Ραχόι, επιμένει να «το τραβάει το σκοινί» επιστρα-

τεύοντας το βασιλιά – γόνο βεβαίως του ....οίκου,

πράγμα που έχει αδυνατίσει ως αντιμοναρχικό επι-

χείρημα, αφού μετά ιδιαιτέρου ζήλου και πίστεως

επιδιώκουν ν’ αποκαταστήσουν τους γόνους τους,

οι απανταχού πολιτικοί και μάλιστα κοινοβουλευτι-

κοί – επιστράτευσε λοιπόν, εκτός

της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το βα-

σιλιά της Ισπανίας Φελίπε ΣT’ των

Βουρβόνων και της Ελλάδος(!), πα-

ρακαλώ, ο οποίος σε διάγγελμά

του, μετά τα αιματηρά γεγονότα

της περασμένης Κυριακής 1η

Οκτωβρίου, χαρακτήρισε το δημο-

ψήφισμα “εκτός νόμου”! 

Ποιού νόμου; Του θείου νόμου,

κατά τον Άγιο Αυγουστίνο και της

«θείας λογικής», σύμφωνα με τοn Θωμά τον Ακι-

νάτη, του «φυσικού νόμου» (jus naturale) – φυσικό

Δίκαιο – κατά τον Ούγκο Γκρότιους, που επικαλεί-

ται, από αρχαιοτάτων χρόνων η Στωική Φιλοσοφικη

σκέψη ή ο Καταστατικός χάρτης των Ηνωμένων

Εθνών (U.N.), περί αυτοδιαθέσεως των Λαών!

Του αυθαίρετου «νόμου» του Κρέοντα – του θετού

νόμου, της πρόσκαιρης εξουσίας, που οδήγησε στην

καταστροφή, ή του «θεϊκού νόμου», που ακολού-

θησε η Αντιγόνη, για να μείνει αιώνιο σύμβολο αν-

τίστασης, θάρρους, αυτοθυσίας, ήθους και

σεβασμού στις ακατάλυτες αξίες!

Τα ίδια που είπε στο διάγγελμά του ο τυχερός των

σπερματοδόχων κύστεων των Βουρβόνων και των

ωοθηκών των Γλυξμπουργκ, τα ίδια επικαλέστηκε και

ο εκπρόσωπος της Κομισιόν: «εκτός νομιμότητας» το

δημοψήφισμα του λαού που πήγε και ψήφισε παρά

την αστυνομοκρατία, τη βάρβαρη βιαιότητα της κρα-

τικής μηχανής, τις απειλές, την τρομοκρατία, τα άγρια

μετά μανίας χτυπήματα, τα ξεμαλλιάσματα των γυ-

ναικών και τα ποδοπατήματα, με βάναυση περιφρό-

νηση σε κάθε ανθρώπινη αξιοπρέπεια του θύματος,

αλλά και του θύτη, που την στερείτο παντελώς.

Μετά απ’ αυτά, για ποια «δημοκρατία» μίλησε ο βασι-

λιάς, και ποια «ενότητα της χώρας» θα υποστηρίξει,

αυτός και ο Πρωθυπουργός του; Συνέχεια στη σελ.2

του Κώστα 
Βενετσάνου

«Ἡρωικῇ ἀληθείᾳ
ἀρκούμενος, εὐζωήσεις»

(Μάρκος Αυρήλιος)

(= θα μπορέσεις να ευτυχήσεις στη ζωή

σου, αν σου αρκεί να ζεις μέσα στον

ηρωισμό, που προϋποθέτει η κάθε αλή-

θεια των λόγων σου).

«Πρόγραμμα Στήριξης 
Νεανικής 

Επιχειρηματικότητας»  

ξεκινάει στο Δήμο 3B

«O δήμος  3B θα πρέπει

να προχωρήσει σε μείωση

δημοτικών τελών»
Σελίδα 7

Κανόνες Διαχείρισης 
Ζωίκών Υποπροϊόντων 
στο Δήμο Μαρκοπούλου

Σελίδα 7

Oι ΚΑΤΑΛΑΝΟΙ
(ένα ξεχωριστό Έθνος της Ιβηρικής)

Rey de Espana, el Pueblo es Rey
«Οι βίαιες, απατηλές και εκ περιστάσεων ενότητες,

οδηγούν σε βίαια και οδυνηρά διαζύγια»

Εξω η ΜΕΕΚΒ από την
παραλία της Βούλας

Σελίδα 12

ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ
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Επιτρέπουμε την αναδημοσίευση κειμένων μας, με

την αναφορά στην ΕΒΔΟΜΗ και στο συντάκτη.

Συνέχεια από τη σελ. 1

Rey el Pueblo es Rey (Βασιλιά, ο Λαός είναι βασιλιάς)

Αυτή είναι η “δημοκρατία” αυτής της Ε.Ε.!

Ποιοι είναι οι Καταλανοί!

Επειδή πολλοί, καλοπροαίρετοι, πιστεύω, και σπου-

δαγμένοι και σοβαροί παίρνουν θέση ενάντια στο δη-

μοψήφισμα της 1ης Οκτώβρη, στην Καταλονία,

αισθάνομαι την υποχρέωση να τους υπενθυμίσω ή να

τους πληροφορήσω, μετά από αρκετή μελέτη του ζη-

τήματος για ορισμένα πράγματα:

Πρώτον: Ποιό ήταν το ερώτημα του δημοψηφίσματος;

Οι ψηφοφόροι (εγγεγραμμένοι 5,34 εκατομμύρια)

εκαλούντο ν’ απαντήσουν στο ερώτημα: «Θέλετε η
Καταλονία να γίνει ανεξάρτητο κράτος με τη μορφή
της Δημοκρατίας;»
Τι λένε εδώ ορισμένοι δικοί μας; Σεβασμό στο Διε-

θνές Δίκαιο και στις Συνθήκες. Μην ανοίγουμε συζη-

τήσεις για αλλαγές συνόρων! Δεν είμαστε για τέτοια

τώρα...  Επ’ αυτού αφήνω τα περί Κρήτης, μια συζή-

τηση που είχε ανοίξει βλακωδώως πριν 5 - 6 χρόνια.

Είναι ανερμάτιστα και επομένως, ανάξια συζήτησης.

Ύστερα, φοβάται κανένας σοβαρός άνθρωπος ότι

υπάρχει περιοχή της Ελλάδας, που θα θελήσει να

...ανεξαρτητοποιηθεί; Είναι τουλάχιστον αστείο. 

Α, θα πουν μερικοί για τη Θράκη, την Ξάνθη κ.λπ.

Δεν διαφωνώ ότι η Τουρκία μεθοδεύει κάτι τέτοιο.

Από κει και πέρα είναι θέμα άσκησης γενικότερης κυ-

βερνητικής πολιτικής – κοινωνικής, οικονομικής, εκ-

παιδευτικής, δημογραφικής, μεταναστευτικής και

διεθνών σχέσεων, επί των οποίων δεν ενδείκνυται ν’

αναλύσουμε δημόσια παραπέρα.

Πιστεύω αταλάντευτα στην αυτοδιάθεση των λαών,

όπως και των ώριμων, υγιών, και μορφωμένων ατό-

μων.

Ας ξαναγυρίσουμε όμως στους Καταλανούς. Οι Κα-

ταλανοί ΔΕΝ είναι Ισπανοί. Προϋπήρξαν αυτών,

έχουν δική τους επίσημη γλώσσα, όχι διάλεκτο,

γλώσσα, τα καταλονικά που τα μιλούν και στην Αν-

δόρα και στις Βαλεαρίδες νήσους.

Στην Καταλονία, ιστορικά, πρώτοι κάτοικοι ήταν οι

Ίβηρες, που πήραν τ’ όνομά τους από τους Έλληνες

Φωκαείς εποίκους, όπως αναφέρει στο λεξικό του ο

Ησύχιος ο Αλεξανδρινός1, καθώς και οι Βάσκοι. Μετά

οι Καρχηδόνιοι με αρχηγό τον Ασδρούβα Βάρκα, που

έχτισε πόλη με τ’ όνομά του την Βαρκίνον, τη σημε-

ρινή Βαρκελώνη2 και οι Κέλτες.

Οι επιθέσεις του Αννίβα κατά των ελληνικών αποι-

κιών, προκάλεσαν τον Β’ Καρχηδονικό πόλεμο με

τους Ρωμαίους, των οποίων ήταν σύμμαχοι οι Έλλη-

νες. Ο Σκιπίων πραγματοποίησε την εκστρατεία του

ξεκινώντας από την Καταλονία.

Τα πρώτα χρόνια της νέας χρονολογία (19 μ.Χ.) απο-

τέλεσε ρωμαϊκή επαρχία και της έδωσαν το όνομα

Hispania. Μεταξύ των πρώτων λαών που κατοικούσαν

στη νέα Ρωμαϊκή κτήση, Λατίνοι συγγραφείς αναφέ-

ρουν τους Καστελλανούς που κατά τη γνώμη συγ-

γραφέων ιστορικών, προήλθε το όνομα Καταλονία.

Τη μεσαιωνική εποχή πέρασαν από κει Βησιγότθοι,

Βερβέροι, Άραβες και Φράγκοι, οι οποίοι υπό τον Καρ-

λομάγνο κατέλαβαν την Ισπανία μέχρι τον Έβρο πο-

ταμό! Κι αυτό το όνομα όμως αντιλαμβάνεστε το

έδωσαν οι Έλληνες. 

Ακολύθως, μετά το θάνατο του Καρόλου, έγινε ανε-

ξάρτητη.

Το 1137 η Κομιτεία της Καταλονίας ενώθηκε με την

Αραγονία και αργότερα την Καστιλλία. Διατήρησε

όμως τα ήθη και τα έθιμά της και κάποια αυτονομία,

ενώ οι Καταλανοί ουδέποτε ανέχθηκαν και αναγνώρι-

σαν την κυριαρχία των Καστιλιάνων, οι οποίοι μαζί με

την Αραγονία, αποτέλεσαν το βασίλειο της Ισπανίας.

Τον 17ο αιώνα, ο Φίλιππος ο Δ, κατάργησε το Σύν-

ταγμα και τα προνόμια της Καταλονίας, με αποτέλε-

σμα οι Καταλανοί να επαναστατήσουν και με τη

βοήθεια των Γάλλων ανέκτησαν την ανεξαρτησία

τους και κήρυξαν στη χώρα τους Δημοκρατία! (Φίλιπ-

πος ο Δ᾽ τότε που το᾽ παιξε σκληρός, Φίλιππος ο Στ᾽
τώρα, που κάνει τα ίδια!). Βλέπετε τίποτα διασκεδα-

στικές ιστορικές ομοιότητες;

Επί έντεκα έτη η χώρα υπήρξε θέατρο αιματηρών

συγκρούσεων· τέλος υπερίσχυσαν οι Ισπανοί. Το

1659 οι επαναστάτες Καταλανοί αμνηστεύτηκαν,

αλλά μετά μία γενιά, το 1689 επαναστάτησαν ξανα,

αλλά νικήθηκαν και πάλι. Μισός αιώνας αγώνων και

αιματοχυσίας δείχνει ένα πράγμα: Πόθο για την αυ-

τοδιάθεση και την ελευθερία· αγάπη για τη δημοκρα-

τία.

Το κακό όμως δεν σταμάτησε εδώ. Στον πόλεμο για

τη διαδοχή του ισπανικού θρόνου μεταξύ κυρίως του

Φιλίππου του Ε ,́ εγγονού του “βασιλιά Ήλιου” της

Γαλλίας Λουδοβίκου 14ου – εκείνου που υπέγραφε

τα διατάγματα με το αιτιολογικό, «γιατί έτσι μου γου-
στάρει» και του Αρχιδούκα της Αυστρίας Καρόλου, οι

Καταλανοί τάχθηκαν με το μέρος του Καρόλου. Όταν

λοιπόν υπερίσχυσε τελικά ο Φελίπε, τους εκδικήθηκε

αφαιρώντας τους όσα προνόμια τους είχαν απομεί-

νει.

Κατά την προέλαση των Γάλλων με τον Ναπολέοντα

(1808), οι Καταλανοί αντιστάθηκαν γενναία. Κι αυτά,

δεν είναι όλα. Οι αγώνες συνεχίστηκαν και τον 19ο

αιώνα και τον 20ό. Οι Καταλανοί έδειχναν χωριστικές

και δημοκρατικές τάσεις. Το 1926, νέο χωριστικό κί-

νημα απέτυχε, για να πετύχει μερικώς το 1931 κ.ε.

και να ολοκληρωθεί με τη νίκη στις ισπανικές εκλογές

του 1936 του Λαϊκού Μετώπου. Οι Καταλανοί τάχθη-

καν με το μέρος της νόμιμης εκλεγμένης αριστερής

κυβέρνησης. Μετά τη λήξη του ισπανικού εμφυλίου3

το 1939 και την επικράτηση του Φράνκο, η αυτονομία

καταργήθηκε κι έπεσε η μακρά φασιστική νύχτα,

μέχρι το 1975, που άρχισαν ν’ αλλάζουν πάλι τα

πράγματα στην Ιβηρική χερσόνησο.

Μένει ένα σκληρό, αλλά φαντασμαγορικό ιστορικό

σημείο που διεκτραγωδήθηκε στην Μ. Ασία και τη

Θράκη αρχικά και ολοκληρώθηκε με την εγκαθίδρυση,

μετά τη Φραγκοκρατία, της Καταλανοκρατίας στην

Ελλάδα, που την περιγράφει κινηματογραφικά ο Άγ-

γλος ιστορικός Ουΐλιαμ Μύλλερ4. Όσοι ενδιαφέρον-

ται θα το δουν στην ηλεκτρονική μας έκδοση

www.ebdomi.com.

―――――――

1. Ιβηρική χερσόνησος = Η γη των Ιβήρων, πρώτων κατοίκων της

Ιβηρικής, μαζί με τους Βάσκους, μετά τους πρωτόγονους, nea-

terdalιους μαζί με τους Κέλτες. Ονομάστηκαν έτσι από τους πρώ-

τους Έλληνες εποίκους προφανώς εκ του «χερσαίου θηρίου» Ίβηρ

(Ησύχιος ο Αλεξανδρινός), Lexicon, σελ. 751, λεξ. Liddell & Scott

τομ. ΙΙ, σελ. 509.

2. Εγκυκλοπαίδεια ΠΥΡΣΟΣ, τομ. ΙΔ΄, σελ. 751

3. Wikipedia.org

4. Ο. Μύλλερ: Φραγκοκρατία, Ρωμαιοκρατία και Τουρκοκρατία εν

Ελλάδι», εκδ. Χαρ. Σπανού.

Η απόφαση για ΜΕΕΚΒ στην παρα-
λία της Βούλας Σελ. 6

Το κτίριο που χρησιμοποιούσε το Α.Τ.
Βούλας ανήκει στο ΤΑΙΠΕΔ Σελ. 6

“Ο Δήμος 3Β πρέπει να προχωρήσει
σε μείωση τελών” Σπύρος Βαλάτας Σελ. 7

Κανόνες για τη Διαχείριση Υποπροϊόν-

των Zωικής Προέλευσης  στον Δήμο

Μαρκοπούλου Σελ. 8

Ο Διομήδης και τα συν αυτώ γιάννης

κορναράκης Σελ. 8

Ο πύργος του Ηρακλή
Φαίδρα Φραγκομανώλη - Κοκκόλα Σελ. 9

Το γερμανικό εκλογικό διακύβευμα
Νίκος Ιγγλέσης Σελ. 11

Αήρ αρχή των πάντων
Πέτρος Ιωαννίδης Σελ. 14

Ο γηραιότερος αθλοσώστης βαλκανιονίκης

με τρία μετάλλια Σελ. 15

Ανάκληση προϊόντων από ΕΦΕΤ Σελ. 18

Διαβάστε ακόμη

Oι ΚΑΤΑΛΑΝΟΙ
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Με έναν φακό ελέγξτε εσωτερικά την περιοχή όπου βρίσκεται η φτερωτή του

ανεμιστήρα. Σ’ αυτή την περιοχή συναντάμε το μεγαλύτερο ποσοστό  (έως και

80%)  μόλυνσης του κλιματιστικού και  εκεί επικεντρώνουμε τον σχολαστικό

καθαρισμό του, πλένοντάς το κατά τη διάρκεια της συντήρησης.

Θεόδωρος Β. Τριανταφυλλόπουλος - Αδειούχος ψυκτικός μηχανικός

Διός 12 Βούλα, Τηλ. 210 9659833 -6932 669777

info@cservice.gr - www.acservice.gr - www.facebook.com/acservice.gr

Προβληθείτε στις σελίδες μας 
Πληροφορίες 6937153052 - press@ebdomi.com
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Η Εφορεία Αρχαιοτήτων

Ανατολικής Αττικής παρα-

τείνει έως τις 31 Δεκεμ-

βρίου 2017 την έκθεση

φωτογραφίας «Η Αρχαιολο-
γία “δικτυώνει“ τα Μεσό-
γεια», η οποία φιλοξενείται

στο Παλαιό Εμφιαλωτήριο

του Αγροτικού Οινοποιητι-

κού Συνεταιρισμού Κορω-

πίου.

Η έκθεση περιλαμβάνει εν-

δεικτικό φωτογραφικό

υλικό από τις πρόσφατες

ανασκαφές της ΕΦΑΑΝΑΤ

που εκτελούνται στο πλαί-

σιο του αρχαιολογικού υπο-

έργου «Αρχαιολογικές
έρευνες και εργασίες». Η

διενέργεια 160 σωστικών

ανασκαφών (2013-2016)

στα 120 χλμ. που εκτείνεται

το έργο ΕΣΠΑ «Συλλογή,
Μεταφορά, Επεξεργασία
και Διάθεση Ακαθάρτων πε-
ριοχών Κορωπίου-Παι-
ανίας», έφερε στο φως

πλήθος αρχαιολογικών θέ-

σεων και ευρημάτων, τα

οποία έρχονται να εμπλου-

τίσουν σημαντικά τις γνώ-

σεις μας για την πεδιάδα

των Μεσογείων, μια πε-

ριοχή με συνεχή κατοίκηση

από την 6η χιλιετία έως και

τον 16ο αιώνα μ.Χ.

Παράλληλα ο επισκέπτης έχει

την δυνατότητα να δει το αρ-

χαίο πατητήρι, που εντοπί-

στηκε στην περιοχή ΝΑ του

Αεροδρομίου και έχει μετα-

φερθεί στον προαύλιο χώρο

του Συνεταιρισμού. Η αποκά-

λυψη του αρχαίου ληνού σε

μια θέση όπου μέχρι και σή-

μερα εκτείνονται απέραντοι

αμπελώνες, επιβεβαιώνει ότι η

αμπελοκαλλιέργεια και η οινο-

παραγωγή αποτελούν διαχρο-

νικά μία από τις κύριες

ασχολίες των κατοίκων των

Μεσογείων, οι οποίοι εφαρμό-

ζουν από την αρχαιότητα

μέχρι και σήμερα τις ίδιες πρα-

κτικές οινοποίησης.

Διάρκεια έκθεσης:  έως

31/12/2017. Ώρες λειτουργίας:

Δευτέρα έως Σάββατο 8.00-

15.00, Κυριακή 10.00-15.00

Αγροτικός Οινοποιητικός

Συνεταιρισμός Κορωπίου

(Βασ. Κων/νου 31, Κορωπί)

Η είσοδος είναι ελεύθερη

για το κοινό.

Πληροφ.: Εφορεία Αρχαι-

οτήτων Ανατολικής Αττικής

τηλ. 210 6625227, 210

3216700 (εσωτ. 100)

«Η Αρχαιολογία “δικτυώνει“ τα Μεσόγεια»

«Δρόμος Μνήμης και Τιμής
Mπλοκ 15 - Σκοπευτήριο

Καισαριανής»

Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και η Περιφέρεια Αττι-

κής, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων «Η Αθήνα Ελεύ-

θερη» που γίνονται για την 73η  επέτειο

απελευθέρωσης της Αθήνας από τη Ναζιστική κατοχή

στις 12 Οκτωβρίου 1944, διοργανώνουν την Κυριακή

15 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 09:00, τον αγώνα δρόμου

«Δρόμος Μνήμης και Τιμής μπλοκ 15 - Σκοπευτήριο
Καισαριανής» απόστασης 14.1 χλμ.

Η συμμετοχή στον αγώνα είναι ελεύθερη.

Ημερομηνία λήξης των εγγραφών είναι η Τετάρτη 11

Οκτωβρίου 2017.

Η εκκίνηση θα γίνει εντός του Στρατοπέδου Χαϊδαρίου

«ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ Α΄» και ο τερματισμός στο Σκοπευτή-

ριο Καισαριανής.

«Αρχαιολογία και Ποίηση»
«Μια σταλιά παρόν: η αρχαιολογική πράξη

στη νεοελληνική ποίηση»

«Γκιακ» στο Εθνικό θέατρο

Η θεατρική μεταφορά της βραβευμένης συλλογής διηγη-

μάτων του Δημοσθένη Παπαμάρκου, σε σκηνοθεσία Γεωρ-

γίας Μαυραγάνη

Η παράσταση του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος «Γκιακ»,

η θεατρική μεταφορά της βραβευμένης συλλογής διηγημάτων

του Δημοσθένη Παπαμάρκου, σε σκηνοθεσία Γεωργίας Μαυρα-

γάνη, ταξιδεύει στην Αθήνα φιλοξενούμενη του Εθνικού Θεά-

τρου. «Η συγκλονιστική εξομολόγηση ψυχής» που έδρεψε

δάφνες από κοινό και κριτικούς, θα παρουσιαστεί για τέσσερις

μόνο παραστάσεις, από την Πέμπτη 5 έως και Κυριακή 8 Οκτω-

βρίου, ώρα 9μ.μ., στο Εθνικό Θέατρο, στη Σκηνή «Νίκος Κούρ-

κουλος», Κτίριο Τσίλλερ.

Kαι δύο έκτακτες απογευματινές παραστάσεις:

Σάββατο 7 και Κυριακή 8 Οκτωβρίου στις 18:30

Σημείωμα Σκηνοθέτη:

«”Και για πες μας ρε Αργυράκο και πώς ήτανε εκεί στον πό-

λεμο που ήσουνα;” Ρωτάει τον τιμώμενο στρατιώτη, πάνω στο

γλέντι του γυρισμού του, ένας μπάρμπας του. Ρωτάει με την

ενοχλητική απορία του “φιλήσυχου” πολίτη, που δεν “ξέρει”

από πόλεμο και “τέτοια”... Δημοσθένης Παπαμάρκος.

Παίζουν με αλφαβητική σειρά:  Ιωάννα Δεμερτζίδου, Νικόλαος

Κουσούλης, Εμμανουέλα Μαγκώνη, Δημήτρης Μορφακίδης, Πα-

ναγιώτης Παπαιωάννου, Μιχάλης Σιώνας, Άννη Τσολακίδου.

«BLADE RUNNER 2049»
& «EMOJI Η ΤΑΙΝΙΑ»

στο Δημοτικό Κινηματοθέατρο Μαρκοπούλου

Ο Δήμος Μαρκοπούλου και η Κοινωφελής Δημοτική Επι-

χείρηση Μαρκοπούλου (Κ.Δ.Ε.Μ.), ανοίγουν την αυλαία

της νέας κινηματογραφικής χρονιάς με δύο έργα: «BLADE

RUNNER 2049» και «EMOJI Η ΤΑΙΝΙΑ», από την Πέμπτη 5,

έως και την Τετάρτη, 11 Οκτωβρίου 2017.

στο Δημοτικό Κινηματοθέατρο Μαρκοπούλου «Άρτεμις»!

«EMOJI H TAINIA»

Προβολές: 7 μ.μ.

Σκηνοθεσία: Tony Leondis

Ταινία κινουμένων σχεδίων το Emoji, ξεκλειδώνει τον μυ-
στικό κόσμο που βρίσκεται μέσα στο smartphone, κρυμμέ-
νος στο app της Τεξτόπολης. Εκεί κατοικούν όλα τα emojis,
τα οποία ελπίζουν πως κάποτε θα επιλεχτούν από τον χρή-
στη.

«BLADE RUNNER 2049» - Α΄ προβολής

Προβολές: 9 μ.μ.

Διεύθυνση παραγωγής: Ridley Scott

Σκηνοθεσία: Denis Villeneuve

Τριάντα χρόνια μετά τα γεγονότα της πρώτης ταινίας, ένας
νέος blade runner, ο αστυνομικός Κ (Ryan Gosling), ξεσκε-
πάζει ένα παλιό μυστικό, που μπορεί να οδηγήσει ό,τι έχει
απομείνει από την κοινωνία, στο απόλυτο χάος...
Για έκτη συνεχή χρονιά, η τιμή του εισιτηρίου διατηρείται

σταθερά στα 7 €, ενώ κάθε Τετάρτη, όλοι μπορούν να αγο-

ράζουν δυο εισιτήρια, στην τιμή του ενός, μόνο με 7 €!

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ «ΑΡΤΕΜΙΣ»

DOLBY ST. SR, Γιαννάκη 5, Μαρκόπουλο, Τηλ.: 22990 23924

Διήμερη Εκδρομή 

Μονεμβασια - Νεάπολη - Γύθειο
4 - 5 Νοεμβρίου

Ο Εξωραϊστικός Πολιτιστικός Σύλλογος “Ευρυάλη”

Βούλας οργανώνει διήμερη εκδρομή στη Μονεμβά-

σια, Νεάπολη, Γύθειο και Σπήλαιο Καστανιάς το Σαβ-

βατοκύριακο 4 και 5 Νοεμβρίου.

Τιμή κατ’ άτομο 60 € (σε δίκλινο. 55 τρίκλινο, 75 μο-

νόκλινο). Περιλαμβάνει μεταφορά, 1 διανυκτέ-

ρευση, πρωινό σε μπουφέ.

Αναχώρηση Σάββατο 07:00 από το φούρνο του

Στεργίου (οδός Σωκράτους).

Προκαταβολή για κράτηση 20 ευρώ το άτομο

Πληροφορίες Δημ. Ζησιμόπουλος 6974017018, Εφη

Γαβριλάκη 6937730962 & Κανακάρης 6955460828.

    Το Εθνικό Αρχαιολογικό

Μουσείο συνεχίζει τον κύκλο

εκδηλώσεων με τίτλο «Αρ-

χαιολογία και Ποίηση», που

πλαισιώνει την περιοδική έκ-

θεση «Οδύσσειες», με τη διά-

λεξη του αναπληρωτή

καθηγητή Κλασικής Αρχαι-

ολογίας Δημήτρη Πλάντζου

για την παρουσία της αρχαι-

ολογικής πράξης στη νεοελ-

ληνική ποίηση την Τρίτη 10

Οκτωβρίου και ώρα 18:00.

Οι νεοέλληνες ποιητές αγα-

πούν την αρχαιότητα και τις

αρχαιότητες, αλλά σπανίως

τους απασχολεί η αρχαι-

ολογία. Και όταν μιλούν για

την αρχαιολογική πράξη, τη

χρησιμοποιούν συνήθως ως

όχημα προσωπικής ενδο-

σκόπησης, σχήμα λόγου

που περιγράφει ένα απο-

γοητευτικό, δυστοπικό

παρόν ή ως έκφραση μιας

ιδιότυπης νεωτερικής με-

λαγχολίας. Με παραδείγ-

ματα από την ποίηση του

Καβάφη, του Ρίτσου, του

Σεφέρη, της Δημουλά, αλλά

και άλλων, λιγότερο γνω-

στών δημιουργών, ο Δημή-

τρης Πλάντζος μιλά για μια

ιδιαίτερη κατηγορία νεοελ-

ληνικών ποιημάτων.

Εθνικό Αρχαιολογικό Μου-

σείο, είσοδος αμφιθεάτρου

από Τοσίτσα 1

Email: eam@culture.gr ,

www.namuseum.gr

Τηλ: 213214 4856, 

213214 4858

“Ελεύθερη Ποιητική Βραδιά”

Ο Αττικος Πνευματικος Ομιλος Γλυφαδας ξεκινάει

τις βδομαδιάτικες εκδηλώσεις του, κάθε Πέμπτη

στις 7μ.μ., στο Ξενοδοχείο “OASIS Hotel Aparte-

ments”  Λεωφόρος Ποσειδώνος 27, Γλυφάδα,  (Τηλ.

2108941662, 2108940495). Έτσι την Πέμπτη

12.10.17 έχει Ελεύθερη ποιητική βραδιά.

Έναρξη 7.30 μμ. – Λήξη 9.30 μμ.

Γενικη εισοδος 5 ευρω.

Διατιθενται καφές τσάι αναψυκτικα και συνοδευτικα.        
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΓΙΟΡΤΗ

των ΠΟΥΛΙΩΝ 2017:

φθινοπωρινή γιορτή

μετανάστευσης στον

Υγρότοπο Βραυρώνας 

Στην προστατευόμενη περιοχή του υγροτόπου της

Βραυρώνας, όπου βρίσκουν καταφύγιο περισσότερα

από 210 είδη πουλιών, όσοι και όσες συμμετάσχουν

στην εκδήλωση θα έχουν την ευκαιρία να περάσουν

μια ξεχωριστή ημέρα στη φύση παρατηρώντας τα

πουλιά του υγροτόπου και συμμετέχοντας σε πλή-

θος δράσεων αφιερωμένες στην φθινοπωρινή μετα-

νάστευση των πουλιών.

Κυριακή 8 Οκτωβρίου και ώρες 10:00 – 14:00, γιορ-

τάζουμε στον υγρότοπο της Βραυρώνας!

(προαύλιος χώρος Αρχαιολογικού Μουσείου Βραυ-

ρώνας).

Δύο νέα βιβλία της συγγραφέως Φαίδρας

Φραγκομανώλη Κοκκόλα, θα παρουσιάσουν

οι Εκδόσεις Σκαραβαίος σε συνεργασία με

τον πολιτιστικό Σύλλογο “Ευρυάλη Βούλας”

και την εφημερίδα “Εβδόμη”, την Κυριακή 8

Οκτωβρίου στις 11 το πρωί στην Πνευματική

Εστία της Βούλας (Ζεφύρου 2, Βούλα).

Τα βιβλία παρουσιάζουν:

Κώστας Βενετσάνος, δημοσιογράφος

Ασπασία Παπαδημητροπούλου-Τσαγκάρη, οι-

κονομολόγος Υ.ΕΘ.Α.

Φαίδρα Φραγκομανώλη-Κοκκόλα, συγγρα-

φέας.

Η εκδήλωση θα εμπλουτιστεί με ζωντανή

μουσική και χορό:

Χριστίνα Γκουντέλια μουσικολόγο Α.Π.Θ. στο

πιάνο

Βάσω Κορδώση, τραγούδι

Ρία Σανιδά χορό, χορογράφος & χοροδιδά-

σκαλος.

Είσοδος ελεύθερη.
Τα βιβλία είναι:

“Λίγα Αγριολούλουδα”, η συγγραφέας ξανα-

ζεί με “ζωντανές” εικόνες και έντονα συναι-

σθήματα περασμένα συμβάντα...

“Η κυψέλη της γνώσης” αυτοτελή κείμενα

που στοχεύουν και παρουσιάζουν θέματα με

κριτήριο επιλογής την ορθή γνωση, το ήθος

και το κάλλος.

Μουσικοχορευτική εκδήλωση με παρουσίαση βιβλίων

Εκδηλώσεις τιμής & μνήμης

για το ολοκαύτωμα Κορωπίου
Κυριακή 8 Οκτωβρίου

Ο Δήμος Κρωπίας τιμώντας τη μνήμη της 73ης επε-

τείου, του ολοκαυτώματος του Κορωπίου, οργανώνει

Επιστημονική ημερίδα με θέμα “9 Οκτωβρίου 1944,
Κορωπί, μια Μαρτυρική Πόλη”, που θα γίνει την Κυ-

ριακή 8 Οκτωβρίου, στο Δημαρχείο Κορωπίου (Βασ.

Κων/νου) από ώρα 6 έως 19 μ.μ.

Τη Δευτέρα 9/10 θα τελεσθεί Όρθρος, θεία λειτουρ-

γία και Δοξολογία στον ιερό ναό Αναλήψεως του Κυ-

ρίου. Η επιμνημόσυνη δέηση θα γίνει στην πλατεία

9ης Οκτωβρίου στις 11 το πρωί. 

“Θραύσματα ζωής”

O Δήμος Παλλήνης συνεχίζοντας τις πολιτιστικές

του εκδηλώσεις και το μήνα Οκτώβριο, παρουσιάζει

την Κυριακή 8 Οκτωβρίου στις 8.30 μ.μ. την θεατρική

παράσταση “Θραύσματα ζωής”, μονόπρακτα έργα

διάσήμων συγγραφέων, με το Σύλλογο Γυναικών Ερ-

γάνη. Σκηνοθεσία Νίκος Ευσταθιάδης.

Η εκδήλωση γίνεται στο Πολιτιστικό κέντρο Γέρακα,

Κλειτάρχου & Αριστείδου, Γέρακας - Αθήνα, Τηλέ-

φωνο: 210 6619937. Είσοδος ελεύθερη.

“Η Ορχήστρα σύγχρονης μουσικής

της ΕΡΤ ερμηνεύει JAZZ”

Τη Δευτέρα 9/10, ώρα 8 μ.μ. στο Πολιτιστικό Κέντρο

Γέρακα,  ερμηνεύει JAZZ , η “Ορχήστρα σύγχρονης
μουσικής της ΕΡΤ”. Στο πιάνο ο διεθνούς φήμης σο-

λίστας Γιώργος Ψυχογιός, μουσική διεύθυνση Γ. Αρα-

βίδης. Eίσοδος ελεύθερη.

«Ζητείται Ψεύτης» 

Την Κυριακή 22/10,

ώρα 8 μ.μ. στο Πο-

λιτιστικό Κέντρο

Γέρακα, θα δοθεί η

θεατρική παρά-

σταση του Δημ.

Ψαθά «Ζητείται
Ψεύτης» από τον

Πολιτιστικό Σύλλογο “Γαργηττός”, σε σκηνοθεσία Γ.

Πετρινόλη.

Eίσοδος ελεύθερη. 

Εκδηλώσεις στο Δήμο Παλλήνης 
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Συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου 3Β, τη

Δευτέρα 2 Οκτωβρίου με μια σειρά θεμάτων αλλά και

ερωτήσεων και ενημερώσεων προ ημερησίας. Πολλοί

απόντες από όλα τα έδρανα του Δημοτικού Συμβου-

λίου. Όλη η μείζονα αντιπολίτευση απούσα.

Ο Δήμαρχος ενημέρωσε το σώμα για την πορεία της δι-

καστικής διένεξης του Δήμου με τη Μετοχική Εταιρεία

ΜΕΕΚΒ η οποία ούτε λίγο ούτε πολύ διεκδικεί το παρα-

λιακό μέτωπο από τη Β πλαζ μέχρι το Ναυτικό Ομιλο.

Εχουμε γράψει πολλές φορές γι’ αυτό. Εχουμε γράψει

για την εταιρεία φάντασμα ΜΕΕΚΒ (Μετοχική Εταρεία

Εκμετάλλευσης Κτήματος Βούλας) η οποία βρυκολά-

κιασε μετά από πολλές δεκαετίες και εν μέσω χούντας

πέτυχε να χαρακτηριστούν Οικοδομικά Τετράγωνα το

παραλιακό μέτωπο και στη συνέχεια να τα διεκδικήσει

από το Δήμο.

Μάλιστα, με τα ολέθρια λάθη του δημάρχου Μάντεση,

πέτυχε τις πρώτες νίκες υπέρ της η ΜΕΕΚΒ με αποτέ-

λεσμα η καφετέρια Νότος να αρχίσει να δίνει τα μισθώ-

ματα σ’ αυτήν! Και όχι μόνο αυτό, αλλά διεκδικούσε και

12 εκατομμύρια ευρώ από παλιότερα μισθώματα!!!

Τη δικαστική πορεία την ξεκίνησε ο δήμαρχος Γρ. Κασι-

δόκωστας επιλέγοντας δικηγορικά γραφεία για μεγάλες

υποθέσεις (Κιτσαρά), τα συνέχισε ο δήμαρχος Σπ.

Πανάς και τα συνεχίζει σήμερα ο δήμαρχος Γρηγ. Κων-

σταντέλλος.

Εξω η ΜΕΕΚΒ από την παραλία

Η υπόθεση, ευτυχώς, άλλαξε ρότα, παρεμβαίνοντας και

το δημόσιο, μια που η θάλασσα και η παραλία ανήκουν

στην Κτηματική υπηρεσία, που έχει παραχωρήσει στο

Δήμο 3Β.

Την ημέρα της συνεδρίασης (2.10) ο δήμαρχος ενημέ-

ρωσε ότι  η νέα απόφαση που βγήκε στη δικαστική δια-

μάχη της ΜΕΕΚΒ  έναντι του Δήμου, είναι υπέρ του

Δήμου, αφού το δικαστήριο δίνει την κυριότητα του

χώρου στην ΕΤΑΔ. 

«Δίνει επίσης τη δυνατότητα στην ΕΤΑΔ και επικουρικά
σε εμάς, να διεκδικήσουμε ό,τι πλήρωνε ο μισθωτής στο
επίδικο διάστημα» σημείωσε ο δήμαρχος.

Ακόμη ανακοίνωσε, ο δήμαρχος, απόφαση του Πολυμε-

λούς Πρωτοδικείου Αθηνών (3170/2017) που από τα 12

εκατομμύρια που διεκδικούσε η ΜΕΕΚΒ, επιδικάστηκαν

μόνο 240.000 €  

Θυμίζουμε ότι η αρχική αξίωση της ΜΕΕΚΒ ήταν 12

εκατ. €, τα οποία  στη συνέχεια έγιναν 3 εκατ. € και τε-

λικά επιδικάστηκαν 240.000 €. Συγκεκριμένα:

― Από ενέργειες του τμήματος Πολεοδομίας ποσού

1.532.000 ευρώ, που απορρέουν από το κονδύλι της

αδικοπραξίας και την ανάσχεση της δημόσιας εξουσίας

(του Δήμου), που απορρίφθηκε εξ ολοκλήρου απο το δι-

καστήριο. 

― Αίτημα επιδίκασης ποσού 1.000.000 περίπου για την

ωφέλεια εκ της αποκαλούμενης ιδιόχρησης του χώρου,

το οποίο επίσης απορρίφθηκε εξ’ ολοκλήρου.

― Επιδίκασε υπέρ της ΜΕΕΚΒ το ποσό 240.000, που

αφορούν εισπραχθέντα μισθώματα του “Νότος” (από

9/11-1/13), αλλά δεν έκανε δεκτό τη αίτημα της άμεσης

εκτελεσής της.

«Είναι μία εξαιρετική απόφαση  και θεωρείται πολύ με-
γάλη δικαστική επιτυχία για το δήμο», σημείωσε ο δή-

μαρχος.

σ.σ. Η ΜΕΕΚΒ δεν πρέπει να πάρει “ούτε δραχμή” αν

θέλουμε να μην της αναγνωριστούν δικαιώματα, που

ΔΕΝ έχει!

«Αν και δεν αντιδράσαμε 
στο κλείσιμο του Α.Τ. Βούλας...»

Ο Δημ. Δαβάκης αναφέρθηκε, και πάλι, στην απομάκρυνη

του Αστυνομικού Τμήματος Βούλας,  και μάλιστα σε αλ-

ληλογραφία που έχει γίνει από το Δήμαρχο προς τον αρ-

χηγό της Ελληνικής Αστυνομίας, Τσουβάλα (14/7), την

οποία «πρόθυμα σε τρεις ημέρες» έδωσε το Προεδρείο

στον  Δ. Δαβάκη όταν του εζητήθη, όπως τόνισε ο ίδιος

χαρακτηριστικά.

Από τα γραφόμενα στην επιστολή του δημάρχου, όπως

είπε ο Δ. Δαβάκης διαπιστώνεται ότι πράγματι ο δήμαρχος

δεν αντέδρασε στο κλείσιμο των Α.Τ. Βούλας και Βάρης.

«Αν και δεν αντιδράσαμε στην επιλογή της Ελληνικής
Αστυνομίας να συνενώσει τα τρία Αστυν. τμήματα σε ένα,
θεωρώντας ότι γνωρίζει καλύτερα απ’ τον οποιονδήποτε
τις επιχειρησιακές διαστάσεις του εγχειρήματος και εί-
χαμε τη διαβεβαίωσή σας ότι με τον τρόπο αυτό θα αστυ-
νομεύεται καλύτερα η πόλη μας, δυστυχώς μέχρι σήμερα
δεν έχει καταστεί αυτό δυνατό, προφανώς από παράλειψη
οφειλομένων ενεργειών από μέρους της Ελλην. Αστυνο-
μίας», γράφει ο δήμαρχος στην επιστολή που διάβασε ο

Δ. Δαβάκης.

«Όταν πάρετε τα στατιστικά των κλοπών στη Βούλα για
την αστυνόμευση τότε θα δείτε ότι ήταν λάθος που δεν
αντιδράσατε κε Δήμαρχε» κατέληξε ο Δ. Δαβάκης.

«Αποδυναμώσατε το 60% του Δήμου στη Βούλα με τις
ενέργειές σας αυτές».
Στον αντίλογο ο δήμαρχος σημείωσε ότι ο λόγος της απο-

μάκρυνσης των Α.Τ. δεν ήταν οικονομικός. Οι λόγοι ήταν

διαρθρωτικοί. 

Στο ΤΑΙΠΕΔ το Α.Τ. Βούλας!!!

Από τη συνομιλία αυτή λοιπόν μάθαμε και το καινούργιο,

αλλά πολύ παλιό. Οι λίγο παλαιότεροι κάτοικοι της Βού-

λας θα θυμούνται τον αγώνα των κατοίκων να κρατήσουν

το Α.Τ. στη Βούλα και τις ενέργειες του τότε δημάρχου,

αείμνηστου, Αγγελου Αποστολάτου, να καταστήσει το οί-

κημα δημόσιο, αφού ήταν εγκαταλειμένο και χωρίς κλη-

ρονόμους και τα κατάφερε. Εκείνο που δεν γνωρίζαμε

μέχρι σήμερα είναι ότι το κτίσμα καταγράφηκε ως Κτημα-

τική περιουσία του Δημοσίου και πάει στους δανειστές!!!

Το αποκάλυψε ο δήμαρχος Γρ. Κωνσταντέλλος στην

απάντησή του προς το Δ. Δαβάκη. Βέβαια απάντησε όσον

αφορά την αστυνόμευση ότι έχουν πολλαπλασιαστεί οι

περιπολίες καθ’ όλο το εικοσιτετράωρο και με τα δύο πε-

ριπολικά που έχει αποφασίσει και αγοράζει ο Δήμος θα

αυξηθεί ιδιάιτερα.

Το είχαμε γράψει ότι ο δήμος θα αγοράσει δύο περιπολικά

που θα διαθέσει στο Αστυνομικό Τμήμα για καλύτερη

αστυνόμευση.

Το Χέρωμα “απελευθερώνεται”

Στην απόφαση του ΣτΕ για το διάταγμα του Υμηττού

που κατέπεσε, όπως γράφαμε στο προηγούμενο φύλλο,

αφορά και το Δήμο 3Β, ενώ εκ λάθους γράφαμε ότι

εξαιρείται μελετώντας την πολυσέλλιδη δικαστική από-

φαση, με πολλά “επειδή” και “εφόσον” και “κατά το

μέρος”   της τάδε οδηγίας και και... ζαλιστήκαμε και κά-

ναμε “τη μέρα νύχτα”.

Συνεπώς και το Χέρωμα θα μπει στη διαδικασία νομιμοποί-

ησης.

«Το Χέρωμα, μπαίνει σε μία λογική σειρά και χαρακτήρίζε-
ται οικισμός, γιατί ήταν ένας αδικημένος οικισμός, γιατί το
Χέρωμα δεν ήταν βουνό. Μπορεί να το γνωρίζει αυτό κα-
θένας. Συνεχίζει και είναι εντός ζώνης Υμηττού, αλλά χα-
ρακτηρίζεται οικισμός και δεν υπάρχει περίπτωση
κατεδάφισης», σημείωσε ο δήμαρχος.

Δεν προωθούμε αξιολογήσεις...

Η εισήγησή του δημάρχου προς τη διοίκηση είναι: οι εργα-

ζόμενοι οι οποίοι έχουν έρθει να καταθέσουν τα συγκεκρι-

μένα στοιχεία που τους αφορούν,  στο πρωτόκολλο τα

παραλαμβάνετε, αλλά  δεν θα τα προωθήσουμε.

Ο πρόεδρος του Σωματείου Μ. Λουδάρος, δήλωσε ότι «θέ-
λουμε να αξιολογηθούμε, με δίκαιους όρους. Αυτό το νο-
μοσχέδιο για την αξιολόγηση είναι ένα έκτρωμα, που
φέρνει σε αντιπαράθεση τους εργαζόμενους μεταξύ
τους...»

Ετσι απαντήθηκε και το ερώτημα του Κ. Πασακυριάκου

για το τι κάνει επ’ αυτού ο Δήμος.
Αννα Μπουζιάνη

Σε καλό δρόμο η δικαστική διένεξη Δήμου 3Β και ΜΕΕΚΒ

Δεν καταθέτουμε τα

χρήματα του Δήμου

στην Τράπεζα της Ελλάδος

To πρώτο θέμα στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης

του Δημ. Συμβουλίου του Δήμου 3Β (2.10.17)  αφορούσε

συζήτηση και απόφαση για  τη μεταφορά των αποθεματι-

κών χρηματικών ποσών των Δήμων στην Τράπεζα της

Ελλάδος. 

O Δήμαρχος στην εισήγησή του τόνισε πως είναι περίεργο

ότι «τα χρήματα αυτά θα πάνε στον Οργανισμό Διαχείρι-
σης δημόσιου χρέους για τη σύναψη βραχυχρόνιων πρά-
ξεων διαχείρισης ταμειακής ρευστότητας». 

Μετά την είσήγησή του ο δήμαρχος πρότεινε το παρα-

κάτω ψήφισμα το οποίο και υπερψηφίστηκε, πλην του

Θάνου Ματόπουλου που ψήφισε λευκό.

ΨΗΦΙΣΜΑ

Το Δημοτικό Συμβούλιο:

Θεωρεί επιβεβλημένη την άμεση κατάργηση της απαρά-

δεκτης Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου του 2015. 

Προτείνει, για τα επόμενα βήματα, τα κάτωθι: 

― Για την καλύτερη οργάνωση και «θωράκιση» του Δήμου

μας, απέναντι στα όσα μας ζητούν να εφαρμόσουμε με

βάση το έγγραφο του ΓΛΚ, προτείνεται για την αποτύ-

πωση της πραγματικής οικονομικής θέσης του Δήμου, τα

τυχόν αποθεματικά που υπάρχουν, να αντιστοιχηθούν: 

α.  Με βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις δύο μηνών. 

β. Με υποχρεώσεις που θα δημιουργήσει η ανάγκη να κα-

ταβάλλουμε αυξημένη μισθοδοσία, λόγω της μείωσης του

ωραρίου απασχόλησης του προσωπικού σε συγκεκριμένες

δημοτικές δομές. 

γ. Με δεσμεύσεις οι οποίες δεν μπορούν να εκταμιευτούν

προσωρινά, λόγω ελεγκτικών ή γραφειοκρατικών εμποδίων. 

Η απόφαση έχει έρθει από την Τρόικα επί Σαμαρά το 2014

με πράξη νομοθετικού περιεχομένου. 
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Ο Γραμματέας του Δ.Σ. Σπύρος Βαλά-

τας έκανε μία ανάλυση για το δάνειο

που πήρε ο Δήμος προκειμένου να αλ-

λάξει το δημοτικό φωτισμό του, η

οποία ήταν ιδιαίτερα κατατοπιστική.

Ο δήμος προχώρησε στη λήψη δα-

νείου ύψους 1,8 εκατ. ευρώ. Πράγματι

υπάρχει ένας παραλογισμός στο σύ-

στημα το δημόσιο λογιστικό, όπου

ένας δήμος έχει 11,5 εκατ. ευρώ τα-

μείο και δεν μπορεί να χρησιμοποι-

ήσει τα χρήματά του. Και τώρα απ’ ότι

φαίνεται πρέπει να τα πάει κάπου

αλλού που δεν θέλει. Στα χρήματα

αυτά παίρνει ένα πολύ χαμηλό επιτό-

κιο και είναι υποχρεωμένος να παίρνει

ένα δάνειο, όπως προβλέπει ο νόμος,

για να ισοσκελίσει ένα κομμάτι του

προϋπολογισμού που είναι τα ανταπο-

δοτικά με ένα διαφορετικό επιτόκιο.

Αυτό οικονομικά είναι τελείως παρά-

λογο.

Επίσης υπάρχει και ένα δεύτερο παρά-

λογο πράγμα, πάνω στο οποίο βασί-

στηκε το σκεπτικό της ανάλυσή μου.

Ενώ αυτό αποτελεί δαπάνη του

δήμου, άρα δεν είναι αντικείμενο απο-

σβέσεων, δεν μπορεί να χρησιμοποι-

ηθούν αυτά τα χρήματα για την ταμει-

ακή διευκόλυνση της συγκεκριμένης

δαπάνης μέσα στο χρόνο, παίρνει δά-

νειο με τη μορφή της επενδυτικής δα-

πάνης. 

Δηλαδή, παίρνει ένα επενδυτικό δά-

νειο, για κάτι που δεν είναι επένδυση,

αλλά στο δημόσιο λογιστικό υποθέτω

αποτελεί δαπάνη και δεν είναι αντι-

κείμενο αποσβέσεως.

Συνεπώς έχουμε ένα λογιστικό σύ-

στημα στο οποίο ο Δήμος είναι εύρω-

στος οικονομικά, δεν μπορεί να

χρησιμοποιήσει τα χρήματά του και

πρέπει να πάρει δάνειο κατ’ αντιστοι-

χία με διαφορετικό κόστος χρήματος

και την ίδια στιγμή δεν μπορεί να δη-

μιουργήσει και αποσβέσεις ώστε να

δημιουργήσει τις αντίστοιχες ταμει-

ακές ροές...

Κάτω απ’ αυτές τις συνθήκες δημιουρ-

γήθηκε μία διαφορά ποσού. Ποια ήταν

αυτή η διαφορά; 

Οι όροι του δανείου είναι πολύ καλοί.

Ο χρόνος του δανείου  είναι δέκα χρό-

νια ενώ οι αποσβέσεις μπορεί να

βγουν στην τριετία.

Υπάρχει μία διαφορά· κανονικά ο

δήμος  θα πρέπει να προχωρήσει σε

μείωση δημοτικών τελών ή να αυξήσει

τις επενδύσεις, ολοκλήρωσε την πολύ

κατατοπιστική ενημέρωση ο Σπ. Βαλά-

τας.

«Δεν θα άλλαζα ούτε μία τελεία ούτε
ένα κόμμα απ’ την τοποθέτηση του κ.
Βαλάτα σήμερα. Αυτά που περιέγραψε
σήμερα είναι και η πραγματική διά-
σταση του θέματος.»
απάντησε ο δήμαρχος και πρόσθεσε

ότι είναι μεγάλη τροχοπέδη το δημό-

σιο λογιστικό, κάτι που έχουν εγκατα-

λείψει όλες οι χώρες... 

“Ανίκητοι Ηττημένοι”
Γιάνη Βαρουφάκη

Τη Δευτέρα 9 Οκτωβρίου, ώρα 7μμ θα γίνει η παρου-

σίαση του βιβλίου του Γιάνη Βαρουφάκη με τίτλο «Ανί-
κητοι ηττημένοι», στην Τεχνόπολη (Γκάζι). 

Την παρουσίαση θα κάνουν:

Νάντια Βαλαβάνη, Βασίλη

Βασιλικό & Νίκο Θεοχαράκη.

Συντονίζει ο Κωνσταντίνος

Πούλης. Κείμενα θα διαβάσει

η Μαρία Καρακίτσου

Η ελληνική έκδοση του βι-

βλίου του Γιάνη Βαρουφάκη

“Aνίκητοι ηττημένοι” για την

Ελληνική Άνοιξη 2015, έγινε

best seller στην Βρετανία

υπό τον τίτλο Adults in the

room.

"Συμπεριφορά σε 
Ανθρώπους με Άνοια"

Οι Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων διοργανώνουν

την Τετάρτη 11 Οκτωβρίου στις 18:00 στο Μερό-

πειον Ίδρυμα, Διονυσίου Αρεοπαγίτου, 45 Αθήνα

σεμινάριο  με θέμα "Συμπεριφορά σε Ανθρώπους
με Άνοια"
Ομιλητής του σεμιναρίου  θα είναι ο Δρ Κωστής

Προύσκας, Ψυχολόγος, Δρ Γεροντολογίας.

Το σεμινάριο είναι δωρεάν. Στους συμμετέχοντες

θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης.

«O δήμος  3B θα πρέπει να προχωρήσει σε μείωση δημοτικών τελών»

O Δήμος Μαρκοπούλου, στο πλαίσιο της διαρκούς προ-

σπάθειας για την διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας,

αλλά και την βελτίωση του Περιβάλλοντος της Πόλης,

απέστειλε ενημερωτικές επιστολές, σε όλα τα καταστή-

ματα λιανικών πωλήσεων κρεάτων (Χασάπικα), στα κα-

ταστήματα λιανικών πωλήσεων ιχθύων (Ψαράδικα), τα

Πολυκαταστήματα Τροφίμων και τα εργαστήρια επεξερ-

γασίας κρέατος που εδρεύουν στον Δήμο Μαρκοπού-

λου, προκειμένου να λάβουν μέτρα όσον αφορά  την

Διαχείριση των Υποπροϊόντων Ζωικής Προέλευσης

στον Δήμο.

Σύμφωνα με την επιστολή, ο Αντιδήμαρχος Καθαριότη-

τας, Θεοφάνης Σταμπέλος, πληροφορεί τους Ιδιοκτήτες

των παραπάνω Καταστημάτων, ότι τα Υποπροϊόντα Ζωι-

κής Προέλευσης, δεν επιτρέπεται να απορρίπτονται

ανεξέλεγκτα σε Κάδους Οικιακών Απορριμμάτων του

Δήμου, αλλά πρέπει να παραδίδονται, σε εγκεκριμένες

Μονάδες Διαχείρισης Ζωικών Υποπροϊόντων!

Και καταλήγει η επιστολή: «Ο Δήμος Μαρκοπούλου, θε-
ωρεί ότι όλοι μας, έχουμε υποχρέωση να φροντίσουμε,

για την βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης όλων μας,
με έμπρακτους τρόπους. 
Ευελπιστούμε, ότι όλοι οι Ιδιοκτήτες των Καταστημά-
των, θα συνεργαστούν, αναλογιζόμενοι την σημαντικό-
τητα αυτού του Εγχειρήματος, καθώς θα μας
βοηθήσουν στην καθημερινή μας προσπάθεια, για ένα
Καθαρότερο Δήμο Μαρκοπούλου».

Ενημερωτικά, σημειώνουμε, ότι υπάρχουν διάφορες

ιδιωτικές εταιρείες, που επεξεργάζονται ζωικά υποπο-

ρϊόντα, τα οποία συλλέγουν σε ειδικούς κάδους, που

προμηθεύουν το ενδιαφερόμενο κατάστημα.

«Κατασκευή παραλιακού

πεζοδρόμου στα

Νέα Παλάτια Ωρωπού»

Το έργο «Κατασκευή παραλιακού πεζοδρόμου Ν. Παλα-

τίων – Μαρκοπούλου Δήμου Ωρωπού» εγκρίθηκε στη συ-

νεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής (5/10),

μετά από εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Ανατολικής

Αττικής Πέτρου Φιλίππου.

Το συγκεκριμένο έργο, συνολικού προϋπολογισμού

1.100.000,0€ (με ΦΠΑ) είναι ενταγμένο στο Πρόγραμμα

Εκτελεστέων Έργων της Περιφέρειας. Σκοπός του είναι

η κατασκευή πεζοδρόμου κατά μήκος της παραλιακής

οδού Νέων Παλατίων – Μαρκοπούλου μήκους 2.100 μέ-

τρων περίπου.

Το έργο θα δημοπρατηθεί και θα εκτελεστεί από τη Δ/νση

Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος του Δήμου Ωρω-

πού. 

ΑΝΟΙΧΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ 

ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 

ΚΑΛΕΣΜΑ ΣΕ ΑΝΟΙΧΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ      

Οι εξελίξεις στο Δήμο Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης μετά

από τις τελευταίες αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου

για τις αλλαγές στις χρήσεις γης στη Βούλα και την πα-

ραχώρηση των ελεύθερων ακτών σε επιχειρηματίες, οδη-

γούν σε πλήρη αλλοίωση του χαρακτήρα του δήμου με

μοναδικό σκοπό να εξυπηρετηθούν συγκεκριμένα επιχει-

ρηματικά συμφέροντα 

Για να συζητήσουμε αυτές τις εξελίξεις σας καλούμε

στην τακτική μηνιαία ανοιχτή συνέλευση  των πολιτών

του Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης για το μήνα

Οκτώβριο, όπου θα συζητηθούν και θα αποφασισθούν

δράσεις για τα πιο κάτω θέματα: 

- Η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου για αλλαγή χρή-

σεων γης στο κέντρο της Βούλας

- Η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου για παραχώρηση

των ελεύθερων ακτών του δήμου σε επιχειρηματίες 

-Οι κίνδυνοι από τη σχεδιαζόμενη τουριστικοποίηση της

Υδρούσας.

Φυσικά μπορούν να προταθούν και άλλα θέματα 

Η συνέλευση θα γίνει στην  Τετάρτη 11 Οκτωβρίου, 7μμ

στην Πνευματική Εστία της Βούλας, Αγίου Ιωάννου 2,

Κεντρική Πλατεία Βούλας

Η γραμματεία της Ανοιχτής Συνέλευσης

aniktisynelefsi3b@gmail.com 

Κανόνες για τη Διαχείριση Υποπροϊόντων Zωικής

Προέλευσης  στον Δήμο Μαρκοπούλου 



8 ΣΕΛΙΔΑ -  7  OKΤΩΒΡΙΟΥ 2017                                                                                                                                                                                                  ΕΒΔΟΜΗ

Στον ομηρικό κόσμο της Ιλιάδας, ο κάθε ήρωας γράφει  τη

δική του  πορεία και σ’ αυτή,  το δικό του  περιβάλλον και

το ιστορικό  καλό ή κακό προφίλ του αποκαλύπτεται. 

Στον κόσμο της  Ιλιάδας ο κάθε θεός κινείται άνετα έχοντας

τον πρώτο και τελευταίο ρόλο επάνω στο  πεπρωμένο των

θνητών. 

«Αυτές οι θεϊκές παρουσίες που φωτίζουν την  ομηρική
αφήγηση, είναι λαμπρές ανταύγειες της ανθρώπινης ψυχής,
είναι  η ανώτερη πνοή που εμπνέει τον άνθρωπο στις μεγά-
λες του δοκιμασίες και αποφάσεις» (Κ. Παπαδογιώργης:

“Όμηρική διαμάχη”).

Και όντως έτσι συμβαίνει αφού  ο  ομηρικός θεός, άλλοτε

ως  συμπαραστάτης και άλλοτε ως τιμωρός επιβάλλει  την

δέουσα, ή τουλάχιστον την κατ’ αυτόν πρέπουσα ισορροπία

στις πράξεις των θνητών.   

Ο ήρωας με άλλα λόγια στον ομηρικό κόσμο, δεν κινείται

από μόνος του και αυτόβουλα, αλλά προσπαθεί με χρη-

σμούς και οιωνούς να ενταχθεί στα “πρέπει και στα θέλω”

των θεών.

Έτσι το  κάθε κακό που πλήττει τον ήρωα και το κάθε καλό

που δέχεται και παίρνει, το φορτώνει πάντα στον ομηρικό

θεό.  

Με αυτή την αρχή λοιπόν και προϋπόθεση πρέπει κανείς να

αρχίζει  την ανάγνωση του ομηρικού κειμένου.

Οι ήρωες πάλι, είτε ημίθεοι σε κράμα με μιά ανθρώπινη υπό-

σταση, δηλαδή θνητοί γεννημένοι από  σπέρμα θεού και

χωρίς το προνόμιο της αθανασίας, είτε δευτέρας κλάσεως

και στο ακέραιο θνητοί, υπόκεινται όλοι στα ίδια πάθη, μίση

και ανόσιες ορέξεις, αφού κατ’ εικόνα και ομοίωση “εξ εκεί-
νων των Ουρανίων” όλοι και όλα έχουν προκύψει.

Τώρα που με μια μικρή εισαγωγή βάλαμε τα πράγματα στη

θέση τους, εύκολο είναι να καταλάβομε  και το τι μέλλει να

συναντήσομε στην αφήγησή μας.

Ο Διομήδης συνέβη να είναι γιός  του Τυδέα και βασιλιάς

του Άργους Και να πως.

Ο πατέρας του ο Τυδέας είχε πάει κυνήγι με το θείο του τον

Άλκαθρο ή κατ΄ άλλους τον  Μέλανα  και  τους γιούς του,

όλους δε  και κατά το  χωρίς να το θέλει, κατάφερε ο Τύ-

δέας  που είπαμε και τους σκότωσε.  Υπόλογος και ένοχος

πια για φόνο  ο Τυδέας, για να κρυφτεί καταφεύγει στο

Άργος.  

Εκεί  παντρεύεται  την κόρη του βασιλιά Αδράστου, την  Δη-

ιπύλη και γεννούν τον  Διομήδη και  ο Τυδέας πλέον γίνεται

βασιλιάς στο Άργος.  

Στον Όμηρο ο κάθε ήρωας έχει γραμμένη και τη δική του

σκοτεινή ή φωτεινή ιστορία.

Προτού αρχίσει ο πόλεμος των “Επτά επί Θήβας” ήτοι ο  με-

ταξύ των γιών του Οιδίποδα, των αδελφών δηλαδή Ετεοκλή

και Πολυνείκη, ο Τυδέας, ο  πατέρας του Διομήδη είχε στα-

λεί στη Θήβα, με τον ευγενικό σκοπό  να πετύχει κάποιο

συμβιβασμό ανάμεσα στα αδέλφια. 

Πλην οι  στρατηγοί  οι Θηβαίοι τον λοιδώρησαν,  και τότε

εκείνος τους προκάλεσε σε μονομαχία  και τους εξόντωσε

όλους. 

Φεύγοντας όμως από τη Θήβα έπεσε σε ενέδρα  και αναγ-

κάστηκε να σκοτώσει  τους  πενήντα Θηβαίους που του την

είχαν στήσει. 

Έναν μάλιστα τον Μαιώνα τον συμπάθησε και καλά έκανε,

όταν τον άφησε να επιζήσει. 

Ο  ίδιος  ο Τυδέας είχε πληγωθεί θανάσιμα από τον Θηβαίο

Μελάνιππο τον γιό του Αστακού από τη Θήβα. Αλλά ευτυ-

χώς  τότε η Αθηνά παρεμβαίνει, αποτρέπει τον θάνατο και

τον επαναφέρει στη ζωή και όχι μόνο. Τον καθιστά  και αθά-

νατο. 

Τον Μελάνιππο καταφέρνει σε λίγο  να τον  σκοτώσει ο Αμ-

φιάραος. Ο Αμφιάραος ήταν ο συμβασιλιάς του Τυδέα στο

Άργος, κατείχε δε την μαντική τέχνη, είχε προβλέψει την

κακή συνέπεια αυτού του πολέμου και ως εκ τούτου στους

θερμόαιμους δεν ήταν αρεστός.  Ο Αμφιάραος  λοιπόν σέρ-

νει το νεκρό κορμί  του Μελάνιππου, τη σωρό  που λένε, και

το ρίχνει μπροστά στον Τυδέα.  Και τότε ο Τυδέας  εκμανής,

κόβει το κεφαλι του Μελάνιππου, του ανοίγει το κρανίο, του

βγάζει τον εγκέφαλο και τον  κατατρώγει με λαιμαργία. 

Η Αθηνά  μπροστά στην ανόσια και αποτρόπαια  αυτή πράξη

εξανίσταται, αηδιάζει, και για τιμωρία,  αφαιρεί από τον

Τυδέα την αθανασία που του έχει χαρίσει και τον ρίχνει

στον Άδη. Το πτώμα του το  παίρνει και το θάβει με  ταφικές

τιμές ο Μαιώνας, ίσως  από ευγνωμοσύνη που  κάποτε ο Τυ-

δέας του είχε χαρίσει τη ζωή.

Ξαναγυρίζομε  στον Διομήδη.  Ο Διομήδης τώρα βασιλιάς

του Άργους για να εκδικηθεί το θάνατο του πατέρα του ξε-

κινά  με τους δικούς του και έχοντας  συμμάχους τους Με-

γαρείς, Κορινθίους και Αρκάδες, φτάνει  επιθετικά  μπροστά

στη  Θήβα. 

Η Θήβα, όπως  ήδη  είχε χρησμοδοτήσει ο Τειρεσίας είναι

γραμμένο να εκπορθηθεί   και ο γιος του σκοτωμένου Ετε-

οκλή, ο Λαοδάμας που είναι ο τωρινός  βασιλιάς της, παρα-

δίνει  την πόλη και  αυτός φεύγει για την  Ιλλυρία. 

Ο Διομήδης ήταν και ένας από τους  επίδοξους μνηστήρες

της ωραίας Ελένης,  με αυτό δε το πρόσχημα  της “αθέλη-

της” αρπαγής  της “ωραίας μοιχαλίδας”, που όλους όμως βό-

λευε αυτή η αρπαγή,  συμμετέχει  σε αυτήν την πρώτη

Πανελλήνια εκστρατεία ,  “για να τρέξει κοντά της”!  

Να σημειωθεί όμως πως ο Διομήδης όταν άφησε το Άργος

για να τρέξει στην Τροία με 80 επανδρωμένα πλοία, για να

στεριωθεί σαν βασιλιάς είχε ήδη  παντρευτεί και την εγγονή

του Αδράστου  την Αιγιαλή,  που άλλοι βέβαια την είπανε

και Ερμιόνη.  

Σαν πολεμιστής  ο Διομήδης εθεωρείτο αν όχι  καλύτερος,

αλλά  τουλάχιστον  κάπως ισάξιος του Αχιλλέα.

Στο ενεργητικό του είχε,  πως  κάποτε μάλιστα  για να ικα-

νοποιήσει το γυναικείο μίσος της Αθηνάς με εντολή της,

είχε τραυματίσει  στο χέρι  και  αυτήν την  Αφροδίτη, αλλά

και τον Άρη, στη λεκάνη.  Ακόμη  δε   σε άλλη περίπτωση

είχε σκοτώσει και  τον Πάνδαρο,  τον ονομαστό  Τρώο το-

ξότη, μα και τραυμάτισε  τον Αινεία και θα τον είχε σκοτώ-

σει  μάλιστα, αν δεν τον έσωζε η μητέρα του όταν έκανε

έκκληση στην  Αφροδίτη,  άλλοι όμως  λένε  στον Απόλ-

λωνα, προφανώς  όμως για να  μη μένει κανείς ομηρικός

θεός παραπονεμένος. 

Στο Ίλιον,  ο Διομήδης είχε καταφέρει να διεισδύσει κρυφά

και να κλέψει το “Παλλάδιον”,  εκείνο το ξύλινο ξόανο ομοί-

ωμα της Παλλάδος Αθηνάς που παραδοσιακά  προστάτευε

την Τροία. Και η κλοπή έγινε  γιατί οι Έλληνες  πίστευαν

πως με την απομάκρυνσή  αυτού του Ξόανου, η πόλη θα

έχανε την προστάτιδά της. 

Την Αθηνά την έλεγαν και  “Παλλάδα” γιατί κατά μια εκδοχή

στο στήθος  της  παλλόταν η καρδιά του Δία, αλλά κατά

δεύτερη άποψη  διότι στο χέρι της επάλλετο δυναμικά το

δόρυ,  μα και  κάποιοι τρίτοι έρχονταν και  υποστήριζαν ότι

“Παλλάδα” θα πει “παρθένα ιέρεια και το κολλούσαν  ετυ-

μολογικά στη ρίζα του λήμματος “παλλακίς”.  

Ακόμη, με τη βοήθεια του Οδυσσέα, ο Διομήδης είχε σκο-

τώσει και τον Τρώα Δόλωνα, «αυχένα μέσον έλασσε» (Ιλ.

Κ 455).  Εκείνο δηλαδή τον κατάσκοπο που είχε παρεισφρή-

σει στο στρατόπεδο των Ελλήνων. Τον σκότωσε δε μαζί με

όλους τους συνεργάτες του που είχε γύρω του.  «κτείναι δ’
επιστροφάδην» (Ιλ.Κ 483)  Στο  έργο μάλιστα  του Ευριπίδη

‘’Ρήσος’’,  λόγος γίνεται πάλι σχετικά με αυτόν τον Δόλωνα.

Αργότερα  ο Διομήδης σκότωσε τον ίδιο τον βασιλιά της

Θράκης τον Ρήσο  και άρπαξε και τα άλογά του,  τα οποία

μοιράστηκε με τον Οδυσσέα. Όταν  μάλιστα τότε χύμιξε

ανάμεσα στους Θράκες, έμοιαζε με λιοντάρι που χύνεται σε

αφύλαχτα κοπάδια, «μήλοισιν ασημαντοίσιν». 
Στη Λήμνο, ο Διομήδης  κατά τον Όμηρο  φαίνεται πως πήγε

μαζί με τον Οδυσσέα και τον  Νεοπτόλεμο και πήραν, με

εξαπάτηση, τα τόξα  και τον ίδιο τον Φιλοκτήτη πίσω στην

Τροία, αφού η παρουσία του θεωρήθηκε σύμφωνα  με τον

χρησμό του Έλενου απαραίτητη για το πάρσιμο του Ιλίου.

Μετά την άλωση της Τροίας, ο Διομήδης γύρισε στο Άργος

και έχτισε ναό για τη λατρεία “της Αθηνάς της Οξυδερκούς”,
για να την ευχαριστήσει που με παρέμβασή της  διαλύθηκε

η ομίχλη στη θάλασσα κατά την επιστροφή του.  Αλλά και

όταν, με τη βοήθεια  του Ποσειδώνα, σώθηκε από την τρο-

μερή θαλασσοταραχή έστησε και γι’ αυτόν ένα λατρευτικό

ναό, τον ναό του “Επιβατηρίου Ποσειδώνα” όπου “επιβατή-
ριος” στους Λακεδαιμονίους ονομάζοταν ο  ναύαρχος.

Στην αρχή του κειμένου  είχε αναφερθεί πως ο Διομήδης

κατ’ εντολή της Αθηνάς είχε τραυματίσει την Αφροδίτη. Η

Αφροδίτη δεν το ξέχασε και κατάφερε  με δολοπλοκίες,  η

γυναίκα του η Αιγιάλη, όχι μόνο να τον απατήσει, αλλά και

να επιχειρήσει  φανερά να τον σκοτώσει. 

Ο Διομήδης  μη μπορώντας να αντέξει τους δαιμονικούς

σκοπούς της γυναίκας του, κατατρομοκρατημένος  κατέ-

φυγε  ως ικέτης  στο ιερό της Ήρας και σε πρώτη ευκαιρία

έφυγε για την Ιταλία.

Εκεί στην ιταλική Απουλία βοήθησε τον βασιλιά της τον

Δαύνο  να πολεμήσει  νικηφόρα τους Μεσσηνίους, και  τότε

ο Δαύνος  του έδωσε για γυναίκα την κόρη του, την Ευίππη,

και  σαν προίκα ένα κομμάτι από το βασίλειό του για δικό

του. Εκεί ο  Διομήδης,  σε ανάμνηση της ιδιαίτερης πατρί-

δας του, έχτισε μια πόλη που  την ονόμασε  “Αργυρίπππα”

ή και Άργος” και πιο πέρα  άλλη μια πόλη  την “Σπούντα”. 

Κάποιοι λένε, πως τελικά γύρισε  μαζί με τους συντρόφους

του στο Άργος της Πελοποννήσου για να πεθάνει.  Άλλοι

όμως  επιμένουν  πως προσπάθησε αλλά γυρνώντας χάθηκε

στα Διομήδεια νησιά της Αδριατικής. Το βέβαιο πάντως

είναι, πως για πολλά χρόνια στην κάτω Ιταλία  γιόρταζαν τη

μνήμη του  και τον λάτρευαν σαν  θεό με  θυσίες.

Η Ιλιάδα είναι η ιστορία θεών και ηρώων. Οι ήρωες όπως ήδη

ειπώθηκε  σ’ αυτήν, κινούνται κάτω από τη σκέπη,  και την

ιδιαίτερη  επιθυμία  των  ομηρικών θεών,  η οποία πολλές

φορές φανερώνεται  με χρησμούς  ή και οιωνούς.

Η Οδύσσεια είναι η ιστορία  του ανθρώπου που μάχεται με

την μοίρα του. Μάχεται δε και κινείται  βάζοντας μπροστά

αποκλειστικά τις δικές του δυνάμεις, τις επινοήσεις και τις

πονηριές.

Η θεοκρατία της Ιλιάδας  έχει παραδώσει στην  Οδύσσεια

τον άνθρωπο, με το δικαίωμα να ιδρώνει για την επιβίωσή

του, και να διώχνει  από πάνω του τον κάθε επίδοξο  εξου-

σιαστή.

Η αλληγορία του περιεχομένου της Ομηρικής ποίησης ανα-

πόφευκτα έχει πάρει διαχρονικό χαρακτήρα. Είπαμε: αρκεί

να την διαβάζει κανείς προσεκτικά.

γράφει 

ο γιάννης 

κορναράκης 

Ο Διομήδης και 

τα συν αυτώ
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Ούτε καλύβι να ήταν

H έκταση του Ελληνικού που είναι 6,200,000 τ.μ., πω-

λείται προς 148 ευρώ το τ.μ., δηλαδή 917 εκ. ευρώ. 

Περίπου  12 ημερών τόκοι του δημόσιου χρέους!!!

Και τα χρήματα βέβαια θα πάνε στις τσέπες των ...δα-

νειστών χωρών.

Να θυμίσω στους κρατούντες ότι όταν έφυγε το αερο-

δρόμιο ψηφίστηκε νόμος του κράτους(!) ότι η έκταση

του Ελληνικού θα γίνει, κατά το μεγαλύτερο μέρος,

Μητροπολιτικό πάρκο, για να αναπνεύσει το λεκανο-

πέδιο της Αθήνας. Κι όταν λέμε μεγαλύτερο μιλούσε

για το 50%+1, δηλαδή 3.101 μέτρα. Ο Νόμος είναι

αυτός που επικυρώνει τη σύμβαση για το αεροδρόμιο

Ελ. Βενιζέλος και δεν ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ!!!

Αντ’ αυτού και οι κυβερνώντες την Ελλάδα και οι εκ

Βρυξελών κατέρχοντες, έγραψαν στα παλιά τους πα-

πούτσια το νόμο και το έβγαλαν στο σφυρί αντί πινα-

κίου φακής.

Αντε μετά να πιστέψεις στο κράτος και στους νόμους

για να γίνεις χρηστός πολίτης!

Α-Σοφίες πολιτικών

Μακρόν: χαρακτηρισμός των διαδηλωτών που παρέλυ-

σαν τη Γαλλία το Σεπτέμβρη από τον Μακρόν: «ούτε

στους τεμπέληδες, ούτε στους κυνικούς...»

Μητσοτάκης: «Οι δημόσιοι υπάλληλοι που λουφάρουν

δεν θέλουν την αξιολόγηση».

Είναι η νέα “στόφα” πολιτικών της Ευρώπης!!!

Ετοιμόγενη δημοτική κίνηση
στo Δήμο 3Β;

Πολλές διεργασίες και συζητήσεις γύρω από τα δημο-

τικά δρώμενα του Δήμου 3Β, ακούμε και μαθαίνουμε.

Πρόσφατα συνάντησα νυν δημοτικό σύμβουλο, που τον

ρώτησα γιατί κάνει τόσες απουσίες από τα συμβούλια

και μου απάντησε ότι υπάρχει “γκαστριά και μέσα στον

Οκτώβρη θα γεννήσει”.

Περιμένουμε λοιπόν τον “τοκετό”. Θα είναι ανώδυνος ή

επώδυνος!!!

Απ᾽το καρφί 
στο πέταλο  

της Αννας Μπουζιάνη

Ο ΄Ελληνας ήρωας, λυτρωτής και προστάτης του Ελληνι-

κού γένους, ο γνωστός Ηρακλής, που το όνομά του ση-

μαίνει  «η δόξα της Ήρας»  (= Ήρα+κλέος), όταν σκότωσε

τον εχθρό του Γυρηόνη, μετά από τρία μερόνυχτα συνε-

χούς πάλης, απέδωσε μεταθανάτιες τιμές στον εχθρό του,

θάβοντας το κεφάλι και τα όπλα του σε μία περιοχή της

Ισπανίας, στην  οποία έκτισε μια πόλη, την σημερινή Κο-

ρούνια και ίδρυσε ένα μεγάλο φάρο, ο οποίος είχε ως έμ-

βλημα ένα  κρανίο και δύο οστά, για να  θυμίζει ότι εκεί

ήταν θαμμένος ο εχθρός του ο Γυρηόνης και αυτό το έμ-

βλημα το χρησιμοποίησαν δεκάδες χιλιετίες αργότερα οι

πειρατές!

Η παράδοση λέει ότι η πόλη Κορούνια, πήρε το όνομά της

από την πριγκίπισσα  και ερωμένη του Ηρακλή με την

οποία απέκτησε έναν γιο τον λεγόμενο «Ίσπαλο» και

έχτισε αργότερα στη θέση του φάρου έναν πύργο, που

πήρε το όνομά του και μέχρι σήμερα διατηρεί αυτό το

όνομα και λέγεται «Πύργος του Ηρακλή» και στα Ισπανικά

«Τorre d’ Herculus»! 

Ο Ηρακλής έχτισε και δύο αντικριστές πόλεις στο Γιβραλ-

τάρ: την Αβύλη στην αφρικανική ακτή και την Κάλπη στην

ευρωπαϊκή, στις οποίες έστησε από μία στήλη, οι οποίες

ονομάστηκαν «Ηράκλειες Στήλες» και στα Ισπανικά κολό-

νες! Αυτές οι περίφημες στήλες χρησίμευαν σαν φάροι

και ειδοποιούσαν τα πλοία για το σημείο από το οποίο

έπρεπε να στρίψουν για να μπουν από τον Ατλαντικό

Ωκεανό στην Μεσόγειο θάλασσα και ακόμη ότι αυτοί οι

φάροι είχαν και ρόλο «φρυκτωριών»!

Οι φρυκτωρίες (φρυκτός  σημαίνει πυρσός), έμοιαζαν με

πύργους και αποτελούσαν  ένα ελληνικό σύστημα συνεν-

νόησης, που μεταβίβαζε σημάδια, από περιοχή σε πε-

ριοχή, ενός κοινού κώδικα, από τον οποίο εμπνεύστηκε

χιλιάδες χρόνια αργότερα ο Μorse, με την χρήση πυρσών,

κατά την νύκτα και καπνού κατά την ημέρα!  Ο Αναξίμαν-

δρος λέει ότι στο ιερό όρος του Αθώου Δία,  που προς

χάρη του ονομάστηκε Άθως και αργότερα έγινε το ιερό

όρος της Αρτέμιδος, υπήρχε μια φρυκτωρία που λεγόταν

«καιροσκόπειον» από την εποχή των γιγαντομαχιών και

είχε αποτελέσει τον προϊστορικό τηλέγραφο!!!  Αυτή η

μικρή ελληνική λεξούλα «τήλε» ή «τέλε», έμελλε να κα-

τακτήσει όλη την υφήλιο, αποδίδοντας την ελληνική έν-

νοια της απόστασης (μακριά) και να δημιουργηθούν πάρα

πολλές λέξεις στην ελληνική, αλλά και σε άλλες γλώσ-

σες,  όπως τηλέγραφος, τηλεόραση, τηλεπάθεια, τηλέτυ-

πος  κ.α.   Τα νησιά του Αιγαίου και η ορεινή μορφολογία

του ελληνικού εδάφους βοήθησαν στην ανάπτυξη των

φρυκτωριών, τις οποίες αναφέρουν πολλοί Έλληνες συγ-

γραφείς, και οι οποίες ήταν χρήσιμες  σε εμπόλεμες,

αλλά και σε ειρηνικές εποχές!!!!

Ο πύργος του Ηρακλή που τον χρησιμοποιούσαν σαν φρυ-

κτωρία ήταν τόσο σπουδαίος, ώστε οι Ισπανοί και οι Πορ-

τογάλλοι, μιλώντας περήφανα για την ελληνική επιρροή

της εποχής, πρόβαλαν σαν σημαντικό μνημείο τον πύργο

που βρισκόταν στη πόλη Κορούνια του Βισκαϊκού κόλ-

που!!!

Επίσης οι Ισπανοί, τιμώντας τις ελληνικές ευεργεσίες, έβα-

λαν στα νομίσματά τους, στα σκούδα και στα τάλιρα,  ανα-

παράσταση των Ηρακλείων Στηλών και τα ονόμασαν

«κολονάτα», προς τιμή του Ηρακλή,

σε αντίθεση με τους Έλληνες, οι

οποίοι αγνοούν τον πραγματικό

ρόλο του Ηρακλή στη Μεσόγειο και

ειδικά στο σημερινό Γιβραλτάρ,

ίσως για λόγους που τους επιβλήθη-

καν από άλλους παράγοντες,  που

απέβλεπαν σε προσωπικά τους συμ-

φέροντα με τα οποία προσπαθούν

εδώ και χιλιετίες τον αφανισμό

κάθε τι ελληνικού. Ίσως γιατί θέ-

λουν να το σφετεριστούν έτσι ευκο-

λότερα, δημιουργώντας μάλιστα πολλές ιστορίες -

παραμύθια, διαστρεβλώνοντας την πραγματικότητα, ενώ οι

Έλληνες γίνονται εύκολα θύματα λόγω αμάθειας ή λόγω

ποταπών προσωπικών συμφερόντων, διευκολύνοντας έτσι

το ολέθριο  ρόλο κάποιων!!!

Σύμφωνα με το αρχαιότερο βιβλίο των Ισπανών, το Argos

Divina,  ο πύργος του Ηρακλή,  είχε καταστραφεί από διά-

φορες επιδρομές και τον ξανάχτισε ο  Αύγουστος  Καίσα-

ρας, σαν οχυρό των Ρωμαίων, παρατηρητήριο και

τηλεπικοινωνιακό φρυκτώριο, το οποίο εξελίχτηκε με την

πάροδο των χρόνων σε φάρο, σε μια χερσόνησο που απέ-

χει περίπου 2,4 χλμ από το κέντρο της πόλης Κορούνια

στη βορειοδυτική Ισπανία.

Οι Ρωμαίοι όταν κατάκτησαν αυτή την περιοχή της Ισπα-

νίας πίστευαν ότι ήταν  με τη μεταφορική έννοια το τέλος

της Γης και τους προκαλούσε φόβο, γιατί εκεί γίνονταν

πολλά ναυάγια, λόγω κακών καιρικών συνθηκών που επι-

κρατούσαν συνήθως σ’ εκείνη τη θάλασσα,  η οποία ονο-

μάστηκε από τους Ρωμαίους Κόστα ντα Μόρτε δηλαδή

ακτή του θανάτου!!! 

Το Μεσαίωνα ο πύργος ονομαζόταν «Farum Brigantium»

και αυτή η ονομασία κράτησε μέχρι τον 20ο αιώνα, ενώ  η

λέξη φάρουμ προέρχεται από την ελληνική λέξη φάρος

και αντιγράφηκε και κατασκευάστηκε εκείνος ο καινούρ-

γιος φάρος, με πρότυπο

τον φάρο της Αλεξαν-

δρείας, πάνω στα θεμέλια του Πύργου του Ηρακλή,  ίσως

την εποχή του Τραϊανού, ενώ η τελευταία κατασκευή του

πύργου- φάρου έγινε το 1791 και αποτελεί τον παλαι-

ότερο Ρωμαϊκό φάρο που χρησιμοποιείται μέχρι σήμερα

και βρίσκεται σε ένα μεγάλο κήπο με  αγάλματα, ενώ από

το 2009 έχει χαρακτηριστεί από την UNESCO Μνημείο

Παγκόσμιας Κληρονομιάς!!!

Σήμερα ονομάζεται  και πάλι με το παλιό όνομα “Torre d’

Herculus”, (Πύργος του Ηρακλή), έχει ύψος 57 μέτρα και

βρίσκεται μέσα σε μια έκταση 116 στρεμμάτων, ενώ έχει

θέα τον ατέρμονα Ατλαντικό και την πόλη της Κορούνιας,

γιατί έχουν φτιάξει πέτρινη σκάλα που οδηγεί στην κο-

ρυφή του Πύργου και αποτελεί ένα σπουδαίο μνημείο για

την Ισπανία, δηλώνοντας παγκοσμίως, ποιο ήταν το  πρω-

τοπόρο και αθάνατο ελληνικό μεγαλείο!!!!

Ο Ηρακλής είναι λαμπρό ιστορικό και όχι φανταστικό

πρόσωπο, ο οποίος ίδρυσε πόλεις, έκανε υπεράνθρωπα

έργα για να ανακουφίσει τον ανθρώπινο πόνο, μεταλαμ-

πάδευσε τον ελληνικό πολιτισμό στην Ευρώπη, Ασία και

…Αμερική, και πίσω από τους μύθους του τρικέφαλου και

τρισώματου γιγάντιου τέρατος που λεγόταν Γηρυόνης  και

ζούσε στα Γάδειρα της Ισπανίας, δηλαδή στο σημερινό

Κάντιθ κοντά στο Γιβραλτάρ,  κρύβεται η κωδικοποιημένη

αλήθεια των χρυσών μήλων των Εσπερίδων, που  έκρυ-

βαν επιμελώς τις τεράστιες ποσοτήτων χρυσού, αργύ-

ρου, χαλκού και σιδήρου, ενώ τα βόδια πρόσφεραν το

δέρμα τους για το  «κοσκίνισμα» του χρυσού από την

άμμο!!! Επίσης ο Ηρακλής ίδρυσε στην Κελτική χώρα την

πόλη Αλέσια, από την λέξη άλυς που σημαίνει περιπλά-

νηση, αλλά και το Μονακό και την Αλικάντε, της οποίας η

ποδοσφαιρική ομάδα  ονομάζεται… ΗΡΑΚΛΗΣ!!!

Οι ξένοι γνωρίζουν την ελληνική ιστορία, μήπως πρέπει

να την μάθουν και οι Έλληνες;

Την απάντηση δεν πρέπει να την δώσω εγώ, αλλά  να τη

δώσουν όλοι οι Έλληνες μετά από ώριμη, συντονισμένη

και γρήγορη σκέψη και να μην περιμένουν να μάθουν τις

αλήθειες της ελληνικής ιστορίας από τα σχολικά βιβλία,

ούτε από το διαδίκτυο, γιατί στην ιστορία το πρώτο θύμα

είναι η «αλήθεια», η οποία βρίσκεται μόνο στα διασω-

θέντα ελληνικά συγγράμματα!!!

Φαίδρα 

Φραγκομανώλη - 

Κοκκόλα

Ο πύργος του Ηρακλή!
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Το γερμανικό
εκλογικό 
διακύβευμα

Του Νίκου Ιγγλέση

Πολιτική κρίση με ανυπολόγιστες για την ώρα συνέπειες

ξέσπασε στη μητρόπολη της Γιουρολάνδης. Το αποτέλεσμα

των γερμανικών βουλευτικών εκλογών της 24ης Σεπτεμ-

βρίου 2017 θέτει υπό αμφισβήτηση όχι μόνο το, ούτως ή

άλλως, σαθρό οικοδόμημα της ΕΕ και της Ευρωζώνης αλλά

και τις εφαρμοζόμενες πολιτικές της παγκοσμιοποίησης,

τουλάχιστον στη Γηραιά Ήπειρο. 

Η καγκελάριος Άνγκελα Μέρκελ είδε την εκλογική δύναμη

του Χριστιανοδημοκρατικού  Κόμματός της (CDU/CSU)  να

μειώνεται κατά 8,5 μονάδες. Παράλληλα ο εταίρος της στο

«μεγάλο συνασπισμό» οι Σοσιαλδημοκράτες (SPD) είδαν

το ποσοστό τους να μειώνεται κατά 5,2 μονάδες (βλέπε Πί-

νακα).Τα δύο κόμματα κατέγραψαν τα χαμηλότερα ποσο-

στά τους στη μεταπολεμική περίοδο που κυβερνούν είτε

εναλλάξ, με συνεταίρο ένα μικρό κόμμα, είτε σε αγαστή συ-

νεργασία. Αυτό συνέβη στη μεγαλύτερη, την ισχυρότερη

και, κατά τους αριθμούς, στην πιο ευημερούσα χώρα της

ΕΕ!. Κάτι σάπιο υπάρχει στο βασίλειο της Δανιμαρκίας,

όπως  έλεγε ο Σαίξπηρ.

Αντίθετα δύο άλλα κόμματα ήταν οι κερδισμένοι των εκλο-

γών: Πρώτον το εθνικιστικό- αντισυστημικό Εναλλακτική

για τη Γερμανία (AfD) που αύξησε τη δύναμή του κατά 7,9

μονάδες και μπαίνει για πρώτη φορά στη  Μπούντεσταγκ.

Και δεύτερον  το ευρωσκεπτιστικό  Φιλελεύθερο Κόμμα

(FDP) που αύξησε τη δύναμή του κατά 5,9 μονάδες και επα-

νήλθε στη Βουλή, αφού το 2013 δεν είχε πιάσει το όριο του

5%.Τα άλλα δύο κόμματα η Αριστερά (DIE LINKE) και οι

Πράσινοι (DIE GRÜNEN) έμειναν ουσιαστικά στάσιμα και

οι πολύ μικρές αυξήσεις των ποσοστών τους οφείλονται

στη μεγαλύτερη συμμετοχή (βλέπε Πίνακα).

Οι τρεις επιλογές

Μετά το αποτέλεσμα αυτό η Άνγκελα  Μέρκελ, ως η σημαι-

οφόρος της  ευρωπαϊκής παγκοσμιοποίησης, έχει τρεις επι-

λογές:

Να δημιουργήσει ένα συνασπισμό Χριστιανοδημοκρατών,

Φιλελευθέρων και Πρασίνων ή συνασπισμό της Τζαμάϊκα,

όπως έχει ονομαστεί από τα χρώματα των τριών κομμάτων

που αντιστοιχούν στα χρώματα της σημαίας του μικρού νη-

σιού της Καραϊβικής. Ένας τέτοιος συνασπισμός θα καθι-

στούσε πολιτικά  αδύναμη τη νέα γερμανική κυβέρνηση,

ιδίως στη λήψη σημαντικών αποφάσεων για το μέλλον της

ΕΕ και της Ευρωζώνης. 

H αιτία είναι ότι το κόμμα των Φιλελεύθερων, που εκπρο-

σωπεί τη μικρή  και μεσαία επιχειρηματική τάξη (θα μπορού-

σαμε να την ονομάσουμε εθνική αστική τάξη σε σχέση με

τη διεθνική των πολυεθνικών εταιρειών) είναι ουσιαστικά

ένα ευρωσκεπτιστικό κόμμα. Ένα κόμμα που δε θέλει ούτε

την εμβάθυνση και επέκταση  της Ευρωζώνης, ούτε την πε-

ραιτέρω ενοποίησή της, ούτε τη μεταφορά πόρων από το

κέντρο (Γερμανία) στην περιφέρεια, ούτε τη μετεξέλιξη του

Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM) σε Ευρω-

παϊκό Νομισματικό Ταμείο,αντίστοιχο του ΔΝΤ, ενώ υπο-

στηρίζει τη δυνατότητα μιας χώρας να αποχωρήσει από το

ευρώ. Tο τελευταίο αυτό έδωσε τροφή σε εκτιμήσεις ότι οι

Φιλελεύθεροι ευνοούν το Grexit και άρα η συμμετοχή τους

στην κυβέρνηση θα κάνει ακόμη πιο σκληρή τη στάση της

Γερμανίας έναντι τηςΕλλάδας. Απλώς να θυμίσουμε ότι ο

νυν υπουργός Οικονομικών Βόλφγκανγκ Σόϊμπλε έχει προ-

τείνει τρεις φορές σε διαφορετικές χρονικές περιόδους το

Grexit, βεβαίως με γερμανικούς όρους.

Με τη συμμετοχή των Φιλελευθέρων στη γερμανική κυβέρ-

νηση οι «εκσυγχρονιστικές» προτάσεις του γάλλου Προ-

έδρου Εμανουέλ Μακρόν και του προέδρου της Επιτροπής

Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, πηγαίνουν στις ελληνικές καλένδες.

Ο συνασπισμός της Τζαμάϊκα θα αφαιρέσει από την κυρία

Μέρκελ το χαρακτηρισμό «σιδηρά καγκελάριος», γιατί θα

πρόκειται για μια καγκελάριο των συμβιβασμών και των

ισορροπιών. Γι’ αυτό, αν δημιουργηθεί, το πιθανότερο

είναι να μην εξαντλήσει την τετραετία, παρ’ όλο που οι Φι-

λελεύθεροι μπορεί να λειάνουν τις θέσεις τους. Με τους

Πράσινους δεν αναμένεται να υπάρξουν σημαντικά προ-

βλήματα γιατί είναι ενσωματωμένοι στις πολιτικές της παγ-

κοσμιοποίησης.

Να πείσει τους Σοσιαλδημοκράτες να επανέλθουν σε μια

κυβέρνηση «μεγάλου συνασπισμού». Οι τελευταίοι μετά το

εκλογικό στραπάτσο αποφάσισαν να μείνουν  στην αντιπο-

λίτευση για να «γλείψουν τις πληγές τους». Ένας πρόσθε-

τος λόγος είναι ότι αν επανασυσταθεί ο «μεγάλος

συνασπισμός» τότε η Εναλλακτική για τηΓερμανία θα κα-

ταστεί αξιωματική αντιπολίτευση. Το σύστημα, όπως σ’

όλες τις χώρες, θέλει  να διατηρεί πάντα μια πολιτική εφε-

δρεία. Αν όμως η κατάσταση οδηγηθεί σε αδιέξοδο τότε θα

θυσιαστεί το Σοσιαλδημοκρατικό κόμμα για να σωθεί το οι-

κοδόμημα της ευρωπαϊκής παγκοσμιοποίησης.

Μετά ένα χρονικό διάστημα η Άνγκελα Μέρκελ – ή ο αντι-

καταστάτης της στην ηγεσία των Χριστιανοδημοκρατών –

να προχωρήσει σε πρόωρες εκλογές ζητώντας από τους

ψηφοφόρους να της δώσουν τη δύναμη να κυβερνήσει και

να βγάλει τη χώρα από το τέλμα της αδράνειας. Μια τέτοια

κίνηση θα αποσκοπεί στο να αποδυναμωθεί η Εναλλακτική

για τη Γερμανία, αλλά και τα άλλα μικρά κόμματα, προκει-

μένου να αποκατασταθεί η σιδηρά πυγμή στη διακυβέρ-

νηση  της γερμανικής Ευρώπης.

Η απειλή
Η

Εναλλακτική για τη Γερμανία δημιουργήθηκε το 2013, λίγο

πριν από τις τότε εκλογές. Βασικές θέσεις του κόμματος

είναι η αμφισβήτηση του ευρώ και η αντίθεσή του στην εί-

σοδο μεταναστών-εποίκων, ιδιαίτερα από μουσουλμανι-

κές  χώρες, που αλλοιώνουν τα χαρακτηριστικά της

γερμανικής κοινωνίας. Παράλληλα αντιτίθεται στις οικονο-

μικές κυρώσεις που ΕΕ και ΗΠΑ έχουν επιβάλλει στη

Ρωσία. Μέσα σε τέσσερα χρόνια η Εναλλακτική για τη Γερ-

μανία σχεδόν τριπλασίασε το εκλογικό ποσοστό της και

έφτασε στο 12,6% (βλέπε Πίνακα). Το γεγονός αυτό έχει

μονοπωλήσει τις αναλύσεις για το αποτέλεσμα  των γερ-

μανικών εκλογών.  Οι περισσότεροι επισημαίνουν τον τε-

ράστιο κίνδυνο από τη θεαματική άνοδο ενός ακροδεξιού,

φασιστικού, ναζιστικού, ρατσιστικού και ξενοφοβικού μορ-

φώματος που απειλεί την αντιπροσωπευτική δημοκρατία

της εποχής μας. Πρόκειται για εύκολους χαρακτηρισμούς

που αποσκοπούν στο να μην αποκαλυφθεί και να μην ανα-

λυθεί ένα πολύ πιο σύνθετο φαινόμενο που παρατηρείται

σε πολλές χώρες.

Κανένας νέος Χίτλερ, Μουσολίνι ή Φράνκο δεν απειλεί τη

δημοκρατία στην Ευρώπη. Όποιοι φοβούνται κάτι τέτοιο

αναλύουν τη σημερινή πραγματικότητα με τους όρους που

ίσχυαν την εποχή του μεσοπολέμου, κατά το πρώτο μισό

του 20ου αιώνα  και είναι εγκλωβισμένοι σε ιδεοληψίες του

παρελθόντος. Θυμίζουμε ότι τότε η μεγαλοαστική (καπιτα-

λιστική) τάξη στήριξε το φασισμό ως ανάχωμα στον «κομ-

μουνιστικό κίνδυνο». Σήμερα αντίθετα πολεμάει λυσσαλέα

κάθε πολιτική Έκφραση που αμφισβητεί το σύστημα της

παγκοσμιοποίησης του ανώτερου, μέχρι στιγμής, σταδίου

του καπιταλιστικού συστήματος.

Η κύρια σύγκρουση  δεν είναι ανάμεσα στα φαντάσματα

του φασισμού και τη δημοκρατία, όπως προσπαθούν να

μας πείσουν, αλλά ανάμεσα στις τοπικές κοινωνίες των

κρατών-εθνών από τη μια μεριά και στις πολυεθνικές επι-

χειρήσεις και το χρηματοπιστωτικό κεφάλαιο από την

άλλη. Οι τελευταίοι έχουν ήδη επιβάλει την ελεύθερη δια-

κίνηση των κεφαλαίων (αγορές) με την οποία ελέγχουν τα

κράτη και προκαλούν τις χρεοκοπίες τους. Έχουν επιβάλει

την ελεύθερη διακίνηση των προϊόντων που καταστρέφει

τις εθνικές οικονομίες και τους μικρούς παραγωγούς.

Έχουν επιβάλει την ελεύθερη διακίνηση των ανθρώπων (με-

ταναστευτικές ροές) για να υπάρχει φτηνό εργατικό δυνα-

μικό εκεί όπου το χρειάζονται. Επιχειρούν συστηματικά να

διαβρώσουν τα εθνικά χαρακτηριστικά και την ταυτότητα

κάθε λαού με τη δημιουργία πολυπολιτισμικών κοινωνιών

από ανθρώπους που θα έχουν αποκοπεί από τις  ρίζες τους,

την κουλτούρα τους, την ιστορία τους και δε θα προσβλέ-

πουν σ’ ένα  συλλογικό μέλλον αλλά στην, με κάθε τρόπο,

προσωπική και μόνο επιβίωσή τους. Ο μόνος συνδετικός

κρίκος στον υπό διαμόρφωση «κοινωνικό χυλό» θα είναι το

νόμισμα, ευρώ ή δολάριο και η «ιδεολογία του χρήματος».

Αυτός είναι ο σύγχρονος απειλητικός φασισμός που εκπο-

ρεύεται από την «αφανή» παγκόσμια διακυβέρνηση και  κα-

ταδικάζει ολόκληρους λαούς και κράτη στην πείνα, την

εξαθλίωση, τον πόλεμο και το θάνατο. Ο φασισμός της παγ-

κοσμιοποίησης όμως ρίχνει «ιδεολογικά καπνογόνα» για

καμουφλάζ, δεν έρχεται λέγοντας: «είμαι ο φασισμός»,

αλλά λέγοντας: «είμαι ο αντιφασισμός», δεν έρχεται λέ-

γοντας: «είμαι ο ρατσισμός», αλλά λέγοντας: «είμαι ο αν-

τιρατσισμός», όπως  είχε επισημάνει και ο ιταλός πολιτικός,

διανοητής και στέλεχος του Κομμουνιστικού Κόμματος

Ιγνάτζιο Σινόλε.

ΥΓ. Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των γερμα-
νικών βουλευτικών εκλογών διαδηλώσεις, μικρής έκτασης
είναι η αλήθεια, πραγματοποιήθηκαν σε ορισμένες πόλεις
για να εκφραστεί η διαμαρτυρία ενάντια στην αύξηση των
ποσοστών της AfD. Αναφέρουμε το γεγονός αυτό γιατί δεν
αποτελεί ένα μεμονωμένο περιστατικό. Το ίδιο έγινε μετά
το δημοψήφισμα για το Brexit στη Βρετανία. Εκεί οι διαδη-
λωτές δήλωναν ότι εξαπατήθηκαν και ζητούσαν, από την
πρώτη μέρα, την επανάληψη του δημοψηφίσματος προκει-
μένου το αποτέλεσμά του να είναι σύμφωνο με τις προτι-
μήσεις τους. Το ίδιο έγινε μετά την εκλογή του Ντόναλντ
Τραμπ στην προεδρία των ΗΠΑ. Εκεί οι πολυπληθείς δια-
δηλωτές φώναζαν ότι αυτός δεν είναι ο πρόεδρός μας. Το
ίδιο έγινε και στη Γαλλία, σε μικρότερη έκταση, όταν η
Μαρίν Λεπέν πέρασε στο δεύτερο γύρο των προεδρικών
εκλογών. Σε όλες τις περιπτώσεις οι εκδηλώσεις αυτές
είχαν την αμέριστη στήριξη, ιδίως στις ΗΠΑ, πολλών μεγά-
λων συστημικών μέσων ενημέρωσης και προσωπικοτήτων
από τον πολιτικό και πανεπιστημιακό χώρο καθώς και από
το χώρο του θεάματος. Όσοι διαδηλώνουν κατά ενός εκλο-
γικού αποτελέσματος ουσιαστικά αμφισβητούν το δικαίωμα
των συμπολιτών τους να έχουν διαφορετική άποψη και να
την εκφράζουν με την ψήφο τους. Αναρωτιέται κανείς ποιοι
είναι οι δημοκράτες και ποιοι  είναι οι φασίστες. 

https://greekattack.wordpress.com

- Το άρθρο αυτό δημοσιεύθηκε, συντομευμένο και χωρίς το 

Υ.Γ., στο περιοδικό ΕΠΙΚΑΙΡΑ, στο πλαίσιο αφιερώματος

για τις γερμανικές εκλογές στις 6-10-17.
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4/10/17 Εκδήλωση με θέμα «Προγραμμα Στήριξης Νεανι-

κής Επιχειρηματικότητας (Start Ups)» πραγματοποιήθηκε

στο Δήμο Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης, την Τετάρτη

4/10/17, παρουσία της περιφερειάρχη Ρένας Δούρου και

του προέδρου του ΕΒΕΑ Κων/νου Μίχαλου, που και οι δυο

στηρίζουν την νεανική επιχειρηματικότητα και συνεργάζον-

ται στο κομμάτι αυτό με το Δήμο 3Β, καθώς και ο αντιπερι-

φερειάρχης Ανατ. Αττικής Πέτρος Φιλίππου.

Ο Δήμος 3Β ξεκινάει το πρόγραμμα στοχεύοντας στην  κι-

νητοποίηση και υποστήριξη των νέων για την εξέλιξη της

αρχικής τους ιδέας σε επιχείρηση. 

Χαιρετισμό απηύθυναν ο δήμαρχος των 3Β Γρηγόρης Κων-

σταντέλλος,  η Περιφερειάρχης Αττικής Ρένα Δούρου, ο

δήμαρχος Κηφισιάς Γιώργος Θωμάκος, που όπως είπε έχει

ήδη εφαρμόσει το πρόγραμμα και το συνεχίζει και δεύτερη

χρονιά. Ακόμη ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ Κωνσταντίνος Μί-

χαλος

Κύριοι ομιλητές η Vicky Pryce – Οικονομολόγος, Καθηγή-

τρια οικονομικών με θέμα: Η σημασία των start up επιχει-
ρήσεων για την αντιμετώπιση της κρίσης.  
Ο Χάρης Λαμπρόπουλος Επίκουρος Καθηγητής Οικονομι-

κών Ανθρωπίνων Πόρων με θέμα: Οι προοπτικές της Νεο-
φυούς Επιχειρηματικότητας.
Ο  Φραγκίσκος Θεοφύλακτος – Διευθύνων Σύμβουλος

Prisma Συμβουλευτικής S.A. έκανε την παρουσίαση του

Προγράμματος.

Στην εκδήλωση παρουσιάστηκαν παραδείγματα από ανά-

λογες πρωτοβουλίες.

Στην ομιλία της η Ρένα Δούρου, τόνισε μεταξύ άλλων:

«Για αρχή μας φτάνει να χτίσουμε γέφυρες ώστε ο ξενιτε-

μός των νέων ανθρώπων με κάποιο τρόπο να κεφαλαιωποι-

ηθεί προς τα πίσω και κάποια στιγμή να μη φοβόμαστε

όταν νέοι και νέες όταν θα φεύγουν να μη μας τρομάζει.

Να δημιουργήσουμε προϋποθέσεις, που θα καταστήσουν

την Ελλάδα πρόκληση και όχι καθήκον.

Τον τελευταίο καιρό, και με αφορμή το Ελληνικό, έτσι όπως

φαίνεται η οικονομία θα έχει επενδύσεις κεφαλαίου και

όχι εντάσεως εργασίας. Αν θέλουμε να έχουμε σοβαρές

θέσεις εργασίας, θα μας πουν οι οικονομολόγοι ότι θέ-

λουμε επενδύσεις της τάξεως των 100 εκατομμυρίων

ευρώ. Αν έρθουν επενδύσεις της τάξεως των 100 εκ. ευρώ,

αλλά είναι εντάσεως κεφαλαίου και όχι εντάσεως εργα-

σίας, δεν θέλω άλλα κροκοδίλεια δάκρυα για τους νέους

και τις νέες που θα μας αποχαιρετίσουν. Το λέω και στον

απόηχο της απόφασης απόφαση του ΚΑΣ (Κεντρικού Αρ-

χαιολογικού Συμβουλίου). [...]

Στην Περιφέρεια έχουμε ένα στόχο με τρίπτυχο: Κοινωνία,

ανάπτυξη, καινοτομία με στόχο ένα νέο επιχειρείν, το

οποίο θα απαλλαγεί άμποτε, από τις κακοδαιμονίες του πα-

ρελθόντος: έχουμε διαφθορά, έχουμε γραφειοκρατία,

έχουμε αναποτελεσματικότητα και αν θέλουμε να υπερ-

βούμε αυτές τις παθογένειες του παρελθόντος που ήθελαν

ένα δημόσιο πατερίτσα επιχειρηματικού τομέα, σας καλώ

ως πολίτης να αθροίσουμε δυνάμεις». 

Ο Πρόεδρος του  ΕΒΕΑ (Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμε-

λητήριο Αθηνών) Κωνσταντίνος Μίχαλος ανέφερε μεταξύ

άλλων στην ομιλία του: «ότι το ΕΒΕΑ είναι η θερμοκοιτίδα
νεοφυών επιχειρήσεων, η οποία ξεκίνησε με χρηματοδό-
τηση από το ΕΣΠΑ και σήμερα συνεχίζει με αυτοχρηματο-
δότηση του ΕΒΕΑ. [...] Ένα φυτώριο που σκοπός μας είναι
να συμβάλλουμε στη μείωση του απαιτούμενου αρχικού κε-
φαλαίου, αλλά και  μιας σειράς εμποδίων και προβλημάτων
που οι νεοφυείς επιχειρήσεις καλούνται να αντιμετωπί-
σουν, με αποτέλεσμα να έχουμε δει εξαιρετικές ιδέες που

δεν μπορούν να προχωρήσουν.
Το ΕΒΕΑ έχει αναπτύξει εκτός από τη γραμματεία ένα
πλέγμα υπηρεσιών· διάγνωση αναγκών και παροχή εξατο-
μικευμένης συμβουλευτικής υποστήριξης και υποστήριξη
στην αναζήτηση  επενδυτών.
[...] Είναι ευθύνη της Πολιτείας να διαμορφώσει ένα επι-

χειρηματικό περιβάλλον, το οποίο θα ενθαρρύνει και δεν θα
αποτρέπει την ανάληψη νέων πρωτοβουλιών... Στο μεταξύ
όμως έχουμε ευθύνη να συμβάλουμε με τα δικά μας μέσα,
στη δημιουργία ευκαιριών για τη νέα γενιά του τόπου μας.
Στη δημιουργία προϋποθέσεων για μια βιώσιμη, συνεκτική
ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας»

Η πρώτη ομιλήτρια Vicky Pryce, αναφέρθηκε για το πώς λει-

τουργούν τέτοιες πρωτοβουλίες στην αλλοδαπή και σημεί-

ωσε ότι «πέντε με δέκα επιχειρήσεις από αυτές που
ξεκινούν συνεχίζουν να λειτουργούν μετά από δύο χρόνια.
Αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν ορισμένες  συνθήκες που πρέ-
πει να προσεχθούν».
Σε άλλες χώρες όταν βάζεις χρήματα σε νέες επιχειρήσεις

έχεις φοροαπαλλαγές, τόνισε και αναφέρθηκε σε κάποι ορ-

γανισμό που έχει εγκατασταθεί στη χώρα μας, ο οποίος

κάνει σεμινάρια και χρηματοδοτεί ακόμη και κάποιες επι-

χειρήσεις.

Ο Χ. Λαμπρόπουλος, τόνισε ότι ο αυτοσκοπός είναι να δη-

μιουργήσεις και να μπορέσεις να καινοτομήσεις. Το αιτού-

μενο είναι να δημιουργηθούν αξιοπρεπείς θέσεις εργασίας

με στοιχεία δυναμικής αειφορίας, κάτι που είπε και η Περι-

φερειάρχης στην ομιλία της. Γι’ αυτό χρειάζονται ισχυρές

ενέργειες και συμμαχίες με σοβαρούς και αξιόπιστους εταί-

ρους σε βαθμό ισοτιμίας.

Μέσα από το Υπερταμείο συνεπενδύσεων με χρήματα του

ΕΣΠΑ που αναλογούν στο ελληνικό κράτος και με χρήματα

που μοχλεύει το ευρωπαϊκό ταμείο και ιδιώτες επενδυτές,

θα προκύψουν περί τα 10 σχήματα τα οποία θα διαχειρι-

στούν περί τα 500 εκ. €

Γι’ αυτό πρέπει να υπάρχει ενθάρρυνση της επιχειρηματι-

κότητας για να υπάρξουν προγράμματα, αλλιώς τα λεφτά

θα μείνουν στο ταμείο.

Ανέφερε ότι στην εκδήλωση παραβρίσκεται και υψηλό-

βαθμο στέλεχος της Τράπεζας Πειραιώς και δηλώνει δυνα-

μικά παρών.

Ο Φραγκίσκος Θεοφύλακτος, ο οποίος είναι και σύμβουλος

του Δήμου για το πρόγραμμα, σημείωσε ότι το πρόγραμμα

θα διαρκέσει ένα έτος και καλούνται επιχειρηματικές ομά-

δες για νέες προτάσεις και καινοτόμες ιδέες γύρω από

τους άξονες: Αγροδιατροφή, Υγεία και Φάρμακα, τεχνολο-

γίες πληροφορικής και επικοινωνιών, ενέργεια, περιβάλλον

και βιώσιμη ανάπτυξη, μεταφορές και εφοδιαστική αλυσίδα,

υλικά, κατασκευές, πολιτισμό, τουρισμό, πολιτιστικές βιο-

μηχανίες.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν επιχειρηματικές ομάδες υπό

σύσταση εταιρειών ή υπό σύσταση επιχειρήσεων, αρκεί ένα

μέλος τουλάχιστον από την ομάδα να είναι σε ηλικία από

18 έως 45 ετών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν αιτήσεις στο

Δήμο με περίληψη της ιδέας τους.

Αννα Μπουζιάνη

«Πρόγραμμα Στήριξης Νεανικής Επιχειρηματικότητας (StartUps)»

λειτουργεί στο Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

Άξονες του επιχειρείν

Οι άξονες που μπορεί να επιχειρήσει μία

ομάδα είναι: Αγροδιατροφή, Υγεία και Φάρ-

μακα, τεχνολογίες πληροφορικής και επικοι-

νωνιών, ενέργεια, περιβάλλον και βιώσιμη

ανάπτυξη, μεταφορές και εφοδιαστική αλυ-

σίδα, υλικά, κατασκευές, πολιτισμό, τουρισμό,

πολιτιστικές βιομηχανίες.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν επιχειρηματικές

ομάδες υπό σύσταση εταιρειών ή υπό σύ-

σταση επιχειρήσεων, αρκεί ένα μέλος τουλά-

χιστον από την ομάδα να είναι σε ηλικία από

18 έως 45 ετών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν

αιτήσεις στο αρμόδιο γραφείο του Δήμου 3Β,

με περίληψη της ιδέας τους.

“Αν έρθουν επενδύ-
σεις της τάξεως των
100 εκ. ευρώ, αλλά
είναι εντάσεως κε-
φαλαίου και όχι εν-
τάσεως εργασίας,
δεν θέλω άλλα κρο-
κοδίλεια δάκρυα για τους νέους και τις
νέες που θα μας αποχαιρετίσουν”.

Ρένα Δούρου
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Προβληθείτε στις σελίδες μας με μία συνδρομή  στην εφημερίδα!

CONTINENTAL-UNIROYAL-BRIDGESTONE-BARUM

 

 

Σύσκεψη για τη Κέντρο Προσφύγων Λαυ-

ρίου πραγματοποιήθηκε στο Γραφείο του

Υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής το

πρωί της Δευτέρας 2 Οκτωβρίου 2017. Στη

συνάντηση παρόντες ήταν ο Δήμαρχος

Λαυρεωτικής Δημήτρης Λουκάς, ο Υπουρ-

γός Μεταναστευτικής Πολιτικής Γ. Μουζά-

λας, ο Υφυπουργός Μεταναστευτικής

Πολιτικής Γ. Μπαλάφας και ο Αντιπεριφε-

ρειάρχης Αν. Αττικής Π. Φιλίππου. 

Κεντρικό θέμα της συζήτησης ήταν η εξεύ-

ρεση βιώσιμης λύσης, σχετικά με την κατά-

σταση που επικρατεί στο Κέντρο

Αλλοδαπών Λαυρίου. Ο Ερυθρός Σταυρός

μετά από 48 χρόνια, αποχώρησε τον Αύ-

γουστο του 2017 από τη λειτουργία του

προγράμματος «Κέντρο Προσωρινής Φιλο-

ξενίας Προσφύγων & Αιτούντων Άσυλο Αλ-

λοδαπών Λαυρίου», το οποίο

χρηματοδοτείτο από την Ευρωπαϊκή

Ένωση. Από την 1η Σεπτεμβρίου 2016 είχε

οριστεί ως εποπτικός φορέας του Κέντρου

το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής,

με τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό να έχει

διαχειριστικό ρόλο μέχρι και τις 31/7/2017,

που έκλεισε και είχε σαν αποτέλεσμα να

βγουν στην ανεργία 25 περίπου δημότες

Λαυρίου. Το Κέντρο δεν συμπεριλαμβάνε-

ται πλέον στη λίστα σταθερών δομών φιλο-

ξενίας αιτούντων άσυλο του Υπουργείου,

ενώ οι ίδιοι οι πρόσφυγες δεν επιθυμούν να

ακολουθήσουν τους κανόνες λειτουργίας

που διέπουν τέτοιου είδους δομές. 

Στο Κέντρο Προσφύγων διαμένουν σήμερα

240 πρόσφυγες κουρδικής καταγωγής και

30 Αφγανοί, μεταξύ των οποίων και πολλά

παιδιά, τα οποία δεν έχουν πλέον τη στοι-

χειώδη οργανωμένη φροντίδα, όσον αφορά

τη σίτιση, την ιατροφαρμακευτική περί-

θαλψη, την ασφάλεια και την εκπαίδευση.

Το σπουδαιότερο εξ’ όλων  είναι ότι το κτί-

ριο που στεγάζονται, έχει κριθεί ακατάλ-

ληλο  από τους Μηχανικούς της

Πολεοδομίας. Υπάρχει τεράστιο πρόβλημα

στη στατικότητά του, απειλείται με κατάρ-

ρευση και υπάρχει άμεση ανάγκη οικοδομι-

κών εργασιών για την αποκατάστασή του.

Ο κίνδυνος να θρηνήσουμε θύματα είναι

άμεσος.

«Ας σημειωθεί ότι το Κέντρο λειτουργεί σή-
μερα χωρίς καμία φύλαξη, χωρίς εποπτεία,
χωρίς υπηρεσία καθαριότητας, με ανθρώ-
πους να διαβιούν σε συνθήκες γκέτο. Για το
ζήτημα θα συγκληθεί άμεσα δημοτικό συμ-
βούλιο, προκειμένου να παρθούν οι αποφά-
σεις εκείνες που θα συμβάλουν στην
οριστική επίλυση του ζητήματος», σημειώνει

στο δελτίο τύπου ο δήμος Λαυρεωτικής.

Στον “αέρα” το Κέντρο Αλλοδαπών Λαυρίου 

Μεγάλη αγωνιστική συγ-

κέντρωση συμπαράστα-

σης και αλληλεγγύης

στον Καταλονικό Λαό,

για την άσκηση των δη-

μοκρατικών τους δικαιω-

μάτων, ενάντια στην

αυταρχική κυβέρνηση

Ραχόι, που αιματοκύ-

λησε την περασμένη Κυ-

ριακή (1/10) την

Καταλονία, πραγματο-

ποιήθηκε την Τρίτη (3/10)

στο Σύνταγμα.

Στη συγκέντρωση συμ-

μετείχαν πολίτες, νέες

και νέοι και “νέοι” όλων

των ηλικιών, που δεν

έχουν υποστείλει τη ση-

μαία διεκδίκησης των

κοινωνικών και δημοκρα-

τικών δικαιωμάτων.

Συμμετείχαν ακόμη ορ-

γανωμένα κόμματα και

κινήσεις, όπως η Λαϊκή

Ενότητα με μπροστάρη

τον Παναγιώτη Λαφα-

ζάνη και άλλους άκαμ-

πτους αγωνιστές και

αγωνίστριες, ΑΝΤΑΡΣΥΑ

κ.ά.

Μετά τη συγκέντρωση

ακολούθησε πορεία

προς την ισπανική Πρε-

σβεία (στην οδό Διον.

Αρεοπαγίτου), που χαρα-

κτηρίστηκε από αγωνι-

στικό παλμό, με

συνθήματα κατά του αυ-

ταρχισμού του Ραχόι,

της Ευρωπαϊκής Ενωσης

που του συμπαραστά-

θηκε, αποδεικνύοντας

ακόμη μία φορά τις εμ-

μονικές της αντιλήψεις

αντίθεσης και περιφρό-

νησης στην έκφραση της

λαϊκής βούλησης.

Μας θύμησαν τις αυταρχι-

κές και αντιδημοκρατικές

αντιλήψεις τους, στο δικό

μας δημοψήφισμα του

2015. Αλλά και το παλιό-

τερο που εξήγγειλε, αλλά

δεν αποτόλμησε να πραγ-

ματοποιήσει ο Γ.Α. Πα-

πανδρέου το 2011. Αυτή

είναι η δημοκρατία της

Ε.Ε. Σικέ! Η “δημοκρατία”

των ΜΜΕ των ψευδών ει-

δήσεων (face news). Η

“δημοκρατία” των κοινο-

βουλευτικών, εξ’ υφαρπα-

γής “πλειοψηφιών” και

των “ελευθεριών” όσο μας

συμφέρει, όσο δεν μας

βλάπτει, όσων μας είναι

αδιάφορα ή και παραπλα-

νητικά.

Εξω από την Ισπανική

πρεσβεία που την περι-

φρουρούσε μικρή αστυ-

νομική δύναμη, διότι

αντιλήφθηκαν ότι η πο-

λυπληθής πορεία μπορεί

να ήταν αγωνιστική, με

παλμό και αποφασιστικό-

τητα, αλλά δεν επρό-

κειτο να προκαλέσουν

επεισόδια. Οι συγκεν-

τρωμένοι έστησαν πανώ

με συνθήματα, τα οποία

φώναζαν με πάθος, ενώ

Καταλανοί που συμμε-

τείχαν, ανέμιζαν τη ση-

μαία της πατρίδας τους

(Καταλονίας) μπροστά

στην ισπανική πρεσβεία.

Κ. Βενετσάνος

Συγκέντρωση και πορεία αλληλεγγύης

στον καταλανικό λαό για δημοκρατία
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«Τό γάρ βέβαιον καί πιστόν καί ὑγιές, τοῦτο ἐγώ φημι
εἶναι τήν ἀληθινήν φιλοσοφίαν, τάς δέ ἄλλας τε καί εἰς
ἄλλα τεινούσας σοφίας τε καί δεινότητας κομψότητας
οἶμαι προσαγορεύειν ὀρθῶς ὀνοµάζειν».

(Πλάτων, 427-347, επιστολή 10η)

(= γιατί πιστεύω πως αληθινή φιλοσοφία είναι η σταθε-

ρότητα/ασφάλεια/αφοσίωση, η εμπιστοσύνη/αξιοπιστία

και η υγεία, ενώ όλες τις άλλες μορφές γνώσεων και τις

δεξιότητες που τείνουν σε διαφορετικές κατευθύνσεις

νομίζω πως μπορώ δίκαια να τις χαρακτηρίσω ως επιτη-

δεύματα/ενασχολήσεις/πάρεργα).

ΣΧΟΛΙΟ: Ο σοφός Πλάτων μάς δίνει τον ορισμό της

πραγματικής φιλοσοφίας στην 10η επιστολή του. Και στα

έργα του “ΠΟΛΙΤΕΙΑ” (409d & 499a) και “ΘΕΑΙΤΗΤΟ”

(176c) μάς αναλύει πώς εννοεί την αληθινή φιλοσοφία

και τον εναρμονισμένο βίο με αυτήν. Τρεις είναι οι ιδιό-

τητες που καθορίζουν την ουσία της και οδηγούν στην

κατάκτησή της: η Αφοσίωση, η Αξιοπιστία και η Αλκή

(Σωματική Ευεξία/Ευρωστία).

«Ἡρωικῇ ἀληθείᾳ ἀρκούμενος, εὐζωήσεις»
(Μάρκος Αυρήλιος, 121-180, «Τά εἰς ἑαυτόν», βιβλίο Γ, 12, 1, 7)

(= μόνο τότε θα μπορέσεις να ευτυχήσεις στη ζωή σου,

αν σου αρκεί να ζεις μέσα στον ηρωισμό, που προϋποθέ-

τει η κάθε αλήθεια των λόγων σου).

ΣΧΟΛΙΟ: Ο Μάρκος Αυρήλιος Αντωνίνος Αύγουστος

ήταν Ρωμαίος αυτοκράτορας από το 161-180. Θεωρείται

ένας από τους σημαντικότερους στωικούς φιλοσόφους.

Το δωδεκάτομο έργο του «Τά εἰς ἑαυτόν» που το

έγραψε στα ελληνικά, αν και ήταν Ρωμαίος, θεωρείται

έργο - μνημείο για μια σωστή και δίκαιη διακυβέρνηση

με γνώμονα το καθήκον και την εξυπηρέτηση του κοι-

νωνικού συνόλου.

Αν το διάβαζαν όλοι οι πολιτικοί ηγέτες του κόσμου θα
είχαν πολλά να διδαχθούν για τη μορφή της ορθής δια-
κυβέρνησης μιας χώρας και των πολιτών της. Θα έπρεπε
όμως να λένε την αλήθεια στο λαό, πράγμα που απαιτεί
θάρρος, παρρησία, γενναιότητα και αυτά ή δεν τα κατέ-

χουν ή δεν τα χρησιμοποιούν.
Βασικό αξίωμα της διδασκαλίας του το: «ἔνδον σκάπτε,
ἔνδον ἡ πηγή τοῦ ἀγαθοῦ καί ἀεί ἀναβλύειν δυναμένη,
ἐάν ἀεί σκάπτῃς», (Μάρκος Αυρήλιος, 121-180, «Τά εἰς ἑαυ-

τόν», βιβλίο Ζ, 59, 1, 1).

(= σκάβε μέσα σου, μέσα σου βρίσκεται η πηγή του αγα-

θού και μπορεί ακατάπαυστα να αναβλύζει, αν ακατάπαυ-

στα σκάβεις).

ΣΧΟΛΙΟ: Δύσκολο πράγμα η ενδοσκόπηση, η προσπά-

θεια αυτογνωσίας και αυτοπαρατηρησίας σε χαλεπούς

καιρούς, που το μόνο το οποίο μας ενδιαφέρει είναι το

σαρκίο μας και η δύσκολη και άχαρη επιβίωσή μας.

ΑΗΡ Η ΑΡΧΗ ΤΩΝ ΠΑΝΤΩΝ

«Χωρίς γάρ σέθεν οὐδέν ὅλως ζωῆς φύσιν ἔγνω·
κοινωνεῖς γάρ ἅπασι κεκραµένη  ἠ έ ρ ι σεµνῷ».

(Oρφικός ύμνος της Ήρας, 16ος, 5 - 6)

(= Γιατί χωρίς εσένα (Ήρα) κανένα γενικώς πλάσμα δεν

θα γνώριζε τη φύση της ζωής· αφού (επί)κοινωνείς με

όλα αναμεμιγμένη με το σεβαστό / θεϊκό αέρα).

Ο άνθρωπος από αρχαιοτάτων χρόνων προσωποποίησε

τα ατμοσφαιρικά φαινόμενα και τις φυσικές δυνάμεις έν-

τρομος και απροστάτευτος στην άγρια όψη του μαυρο-

συννεφιασμένου ουρανού και τα ξεσπάσματα των

καταιγίδων. Όσο τρομερά του φαίνονταν αυτά τα φαινό-

μενα, τόσο τρομερά και τερατώδη όντα έπλαθε η φαντα-

σία του σαν αιτία τους. Τέτοια τέρατα εμφανίζονται και

δρουν ανεξέλεγκτα στα αρχικά στάδια της δημιουργίας

του κόσμου, όταν ακόμη, όπως ιστορεί η Μυθολογία, ο

προθάλαμος της Ιστορίας, δεν υπήρχε η τάξη σ’ αυτόν,

τάξη που έβαλε ο Δίας, όταν επικράτησε και αναγνωρί-

στηκε ως βασιλιάς και των θεών και των ανθρώπων

(ένας βασιλιάς - κυρίαρχος με άλλες ένδεκα υποστά-

σεις/φύσεις/ουσίες - Αρχαίος Ελληνικός Μονοθεϊσμός),

καθώς και όλοι οι προσωκρατικοί φιλόσοφοι δέχονται

ΜΙΑ ΑΡΧΗ.

Ανάμεσα στα αρχέγονα φοβερά όντα της Ελληνικής Μυ-

θολογίας (= Προϊστορικής) κοσμογονίας ξεχωρίζει ο Τυ-

φωεύς - Τυφάων - Τυφών, γέννημα της Γαίας και του

Ταρτάρου προσωποποίηση της έκρηξης των ηφαιστείων

ή της μεγάλης κακοκαιρίας. Ως δαίμονας της θύελλας ο

Τυφών θεωρείται και γιος της Ήρας που τον γέννησε σε

στιγμή θυμού ενάντια στο Δία. Παιδί της διχόνοιας του

ουράνιου ζεύγους ο Τυφών εκφράζει τις βίαιες διαταρα-

χές της ατμόσφαιρας.

Στο προηγούμενο άρθρο είχαμε αναφέρει τις Άρπυιες,

ως προσωποποιήσεις των τρομερών θυελλωδών ανέμων

ξηράς και θάλασσας που αρπάζουν το βιος των ανθρώ-

πων πέφτοντας πάνω τους σαν αρπακτικά πτηνά γαμψώ-

νυχα και με τεράστιες φτερούγες ή σαν σκυλιά ανήμερα:

«σκυλιά του Μεγάλου Δία», τις αναφέρει ο Απολλώνιος

ο Ρόδιος επικός ποιητής του 3ου π.Χ., στα “Αργοναυτικά”

του, Β’ 289, «μεγάλοιο Διός κύνας».
Από τότε που μπήκε τάξη στον κόσμο, ο Αίολος, που το

όνομά του σημαίνει αυτόν που “απαστράπτει”, γίνεται ο

«κυρίαρχος των ανέμων των παιδιών της Αιθρίας», Απολ-

λώνιος ο Ρόδιος, Δ 765 «Αἴολον ὅς τ᾽ἀνέμοις αἰθρη-
γενέεσσιν ἀνάσσει».
Άλλη φορά θα μιλήσουμε για τους τέσσερις κυρίως ανέ-

μους που αναφέρει ο Όμηρος: τον Βορέα, τον Νότο, τον

Εύρο και τον Ζέφυρο.

Η ΗΡΑ η ΠΕΛΑΣΓΙΣ (Α΄, 14) “Πνεύμα” ΑΗΡ
(με αναγραμματισμό του ονόματός της)

Ο ατμοσφαιρικός αήρ και τα φαινόμενα που συμβαίνουν

σ’ αυτόν προσωποποιούνται στην Ήρα, τη σύζυγο του

Δία, του θεού του ουρανού. Κατά τον 16ο ορφικό ύμνο,

η Ήρα “έχει τη μορφή του αέρα”, “αυτή παρέχει τις

αύρες που τρέφουν την ψυχή” των ανθρώπων “μητέρα

των βροχών” καθώς είναι, και “τροφός των ανέμων”.

Αυτή κυριαρχεί και βασιλεύει στα πάντα, αφού αυτή γέν-

νησε τα πάντα. Χωρίς αυτήν τίποτα δε θα γνώριζε τη

φύση της ζωής, γιατί συμμετέχει σ’ όλα αναμεμιγμένη με

το σεβαστό/θεϊκό αέρα.

Στους Προσω-κρατικούς Φυσικούς Φιλοσόφους το Σύμ-

παν συντίθεται, αποτελείται από τα τέσσερα πρωταρχικά

στοιχεία (ΥΔΩΡ - ΑΗΡ - ΑΡΟΥΡΑ (=γη) - ΠΥΡ) όλα έχουν

στο όνομά τους το ΡΟ, δηλαδή τη ροή/ροϊκότητα/κίνηση,

τα οποία συνδέονται με τα δύο ζεύγη των αντίθετων ποι-

οτήτων (θερμό-ψυχρό και υγρό - ξηρό), στη Μεγακο-

σμική Διάσταση.

Αντίστοιχος προς τον Μεγάκοσμο - Σύμπαν είναι ο μι-

κρόκοσμος - άνθρωπος.

Στην Αρχαία Ελληνική Ιατρική τα (4) πρωταρχικά στοι-

χεία αντιστοιχούν στους (4) βασικούς χυμούς του αν-

θρώπινου σώματος και στα αντίστοιχα όργανα, τα οποία

συνδέονται με αυτούς: 

Το ΠΥΡ αντιστοιχεί στην “ΚΙΤΡΙΝΗ ΧΟΛΗ” (ήπαρ-χολή).

Η ΓΗ (ΑΡΟΥΡΑ) στη “ΜΕΛΑΝΑ ΧΟΛΗ” (σπλην)

Ο ΑΗΡ στο “ΑΙΜΑ” (καρδία) και

Το ΥΔΩΡ στο “ΦΛΕΓΜΑ” (εγκέφαλος).

Η αναλογία “κράσεως” ήτοι ανάμιξης των χυμών του αν-

θρωπίνου σώματος είναι απολύτως ιδιαίτερη για κάθε άν-

θρωπο· αποτελεί την “ιδιο-συγκρασία”  του και

οποιαδήποτε διαταραχή της προκαλεί νόσο σ’ αυτόν. Γε-

νικά, κάθε άνθρωπος υπάγεται σ’ έναν από τους (4) βα-

σικούς ιδιοσυγκρασιακούς τύπους, ανάλογα του ποιος

είναι ο χυμός που επικρατεί στο σώμα του, δηλαδή ανα-

λόγως της ιδιοσυστασίας του.

Έτσι έχουμε τον “Χολερικό”, τον “Μελαγχολικό”, τον “Αι-

ματώδη” και τον “Φλεγματικό” τύπο.

Εκτός από τους 4 βασικούς χυμούς στο ανθρώπινο σώμα

υπάρχουν και (3) πνεύματα: το “Φυσικόν” που εδράζεται

στο Ήπαρ, το “Ζωτικόν” με έδρα την Καρδιά, και το “Ψυ-

χικόν” με έδρα τον Εγκέφαλο.

Το “Ζωτικόν” πνεύμα του Γαληνού, ιατρού από την Πέρ-

γαμο, 2ος μ.Χ., δεν είναι άλλο από το οξυγόνο, το οποίο

ανακαλύφθηκε μόλις το 1771 από τον Σουηδό Σέελε

(Scheele), δηλαδή δεκαέξι και πλέον αιώνες μετά το Γα-

ληνό.

Ο Αριστοτέλης στο έργο του “Περί πνεύματος”, “De
spiritu” (483b, 2-7) μας αναφέρει ποια είναι η διαφορά

μεταξύ του αέρα που κυκλοφορεί στις αρτηρίες και του

εξωτερικού/ατμοσφαιρικού.

«διαφέρειν γάρ εὔλογον, τάχα δέ καί ἀναγκαῖον, λεπτό-
τητι...».
(= γιατί είναι φυσικό να διαφέρουν, αυτά, ίσως και ανα-

γκαίο ως προς την πυκνότητα του αέρα...).   

Συμπερασματικά, αυτή η λεπτομερέστατη ουσία που εμ-

περιέχεται στον εισπνεόμενο αέρα, χωρίς την οποία τί-

ποτα δε θα ζούσε, αφού αυτή κοινωνεί με όλα

αναμεμιγμένη με το σεμνό / θεϊκό αέρα - η θεά Ήρα του

αρχαίου Ορφικού ύμνου - είναι το Οξυγόνο.

―――――― 
* Ψευδορρημοσύνη: η λέξη απαντάται στον Γρηγόριο Παλαμά,

(1296-1359), διαπρεπή φιλόσοφο, λόγιο, θεολόγο και αρχηγό

του Ησυχασμού, που αντιτάχθηκε στην ένωση των δύο εκκλη-

σιών. Σημαίνει τον ψευδή λόγο, την ψευδολογία, ομιλία ανα-

κριβή ή αντίθετη προς την αλήθεια, διάδοση ανύπαρκτων ή

ανυπόστατων γεγονότων / πραγμάτων. Η ενέργεια και το απο-

τέλεσμα του ψεύδεσθαι, η ιδιότητα του ψευδολόγου/ψεύτη, η

διαστροφή, διαστρέβλωση, παραχάραξη της αλήθειας, σύνη-

θες φαινόμενο της εποχής μας· το αντίθετο είναι η φιλαλήθεια,
η ειλικρίνεια, η αληθινολογία, αληθινομανία, έννοιες που πρέ-

πει κάποτε να τις εντάξουμε στην καθημερινότητά μας, αν θέ-

λουμε να θεμελιώσουμε μια υγιή κοινωνία.

Πέτρος Ιωαννίδης

καθηγητής φιλόλογος

ΕΤΥΜΟΛΟΓΩ ΑΡΑ ΥΠΑΡΧΩ

«ἄπιτε»!
Ἐξ Ἀναξιµένους 

ἄρχεσθαι
&

Ψευδορρηµοσύνης*
παύεσθαι

ΑΝΑΞΙΜΕΝΗΣ ΕΥΡΥΣΤΡΑΤΟΥ  ΜΙΛΗΣΙΟΣ
585/4 - 528/5

«Ἀναξιμένης δέ ἐξ ὕδατος καί ἀέρος γίνε-
σθαι τούς ἀνέμους βούλεται καί τῇ ῥύμῃ
τινί ἀγνώστῳ βιαίως φέρεσθαι και τάχιστα
ὡς τά πτηνά πέτεσθαι». (Γαληνός, 2ος
µ.Χ., «Τῶν εἰς τό Περί χυµῶν» Ἱππο-
κράτους ὑποµνηµάτων ΙΙΙ, XVI 39).

(=  Ο Αναξιμένης θέλει τους ανέμους να γίνονται από νερό

και αέρα και να ωθούνται βίαια από κάποια άγνωστη ορμή και

αμέσως να ανυψώνονται στον αέρα όπως τα πτηνά).
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Ο “γηραιότερος” αθλοσώστης και πρωταθλητής

Ελλάδας, Παντελής Αβραμίδης, απέσπασε 3 με-

τάλλια στην παρθενική του εμφάνιση στο 27ο

Βαλκανικό Πρωτάθλημα Βετεράνων Στίβου στη

Βουλγαρία (21-24/9/2017)  δίνοντας μήνυμα

ζωής και ραντεβού στο 3ο Πανελλήνιο Πρωτά-

θλημα Ναυαγοσωστικής.

“ΕΓΙΝΑ ΑΘΛΗΤΗΣ ΓΙΑ ΝΑ ΝΙΚΗΣΩ

ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ”

Δάκρυα υπερηφάνειας κύλησαν στα μάγουλα μας

από το μήνυμα ζωής του 76χρονου αθλοσώστη

(αθλητή ναυαγοσωστικής), Παντελή Αβραμίδη. Το

2009, ξεπέρασε τον καρκίνο με οδυνηρές χημειοθε-

ραπείες. 

Την επόμενη του χειρουργείου, σηκώθηκε από το

κρεβάτι με την πιζάμα και τους ορούς και έκανε 2km

στους διαδρόμους του νοσοκομείου “για να μη χάσει

προπόνηση”. Επανήλθε. 

Από το 2015 αγωνίζεται στους Κέκροπα, ΑΠΣ Τελ-

μησσό Μαραθώνος και ΟΕΒΑΣ. Προπονείται στα Κα-

λύβια, Μαρκόπουλο, Κακή Θάλασσα και Πειραιά.

“ΘΑ ΠΕΘΑΝΕΙΣ  ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΟΥΡΣΑ”...

“Ο καρκινοπαθής Παντελής δεν θα επιστρέψει ζων-
τανός από τη Βουλγαρία. Θα μεταφερθεί η σορός του
στην Ελλάδα. Η οικογένειά του θα γκαρίζει μετανιω-
μένη που τον έσπρωξε στον αθλητισμό από μαται-
οδοξία”, επέμενε κάποιος. 

Ο Παντελής είχε άλλη γνώμη: “Αν μείνω στον κα-
ναπέ, είμαι τελειωμένος... θα σώσω μόνος μου τον
εαυτό μου!” 
“Νους υγιής εν σώματι υγιές”. Ο αγνός αθλητισμός,

χωρίς ντόπινγκ, παρατείνει, δεν αφαιρεί ζωές.

ΤΡΙΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΙΑ

Στο 27ο Βαλκανικό Πρωτάθλημα, αγωνίστηκε πρώτη

φορά με τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδας. Συμμετεί-

χαν εκατοντάδες βετεράνοι από 10 χώρες. Κατέ-

κτησε 3 μετάλλια σε ισάριθμες κούρσες (1ος στα

5.000μ, 3ος στα 200μ, 2ος στα 4x100μ).

“Η επιτυχία είναι αφιερωμένη στην Ελλαδίτσα μου
που αγαπώ πολύ! Μπορεί να είναι μικρή χώρα αλλά
εμείς με τις πράξεις μας την κάνουμε μεγάλη! Νέος
στόχος τώρα είναι το 3ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα
Ναυαγοσωστικής. Αν οι συνθήκες το επιτρέψουν,
γιατί μέχρι στιγμής η πόρτα του εξωτερικού είναι
κλειστή για τους Έλληνες, θέλω να τρέξω στο Παγ-
κόσμιο Πρωτάθλημα Ναυαγοσωστικής”, δήλωσε ο Ο

Παντελής Αβραμίδης.

Περισσότερα: https://sportlifesaving.blogspot.gr/. 

www.youtube.com/watch?v=9CR-

icAs_QA&feature=youtu.be

Ο Παντελής Αβραμίδης είναι κάτοικος του Δήμου Σα-

ρωνικού.

Εκπαιδευτικός-Ειδική Παιδαγωγός
με μεταπτυχιακό στην Ψυχολογία παιδιού 

και εφήβου και εκπαίδευση στον τομέα 

της μαθησιακής παρέμβασης αναλαμβάνει:

3 την ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ παιδιών Νηπιαγω-

γείου και Δημοτικού με Αυτισμό, ΔΕΠΥ, Συναισθη-

ματικές Δυσκολίες και άλλα Σύνδρομα

3 την κατ΄ οίκον ενισχυτική διδασκαλία μαθητών

του Δημοτικού με και χωρίς Μαθησιακές Δυσκολίες

Τηλ. 6981320409

ΧΡΥΣΟΣ ΣΤΟ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΣΤΙΒΟΥ Ο ΓΗΡΑΙΟΤΕΡΟΣ

ΑΘΛΟΣΩΣΤΗΣ ΠΟΥ ΝΙΚΗΣΕ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ

Mε τρία μετάλλια  επέστρεψε ο Παντελής Αβραμίδης!
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Για πρώτη φορά διοργανώθηκε απο τις Ενώσεις που εκ-

προσωπούν το σύνολο του Περιφερειακού, Τοπικού και

Κλαδικού Τύπου της χώρας, ημερίδα για τα θέματα του

κλάδου. Η ημερίδα με θέμα «Βιωσιμότητα και

μετεξέλιξη του Περιφερειακού – Τοπικού και

Κλαδικού τύπου» πραγματοποιήθηκε με  και

τη συμμετοχή πλέον των διακοσίων εκδοτών,

το Σάββατο 30/9/2017 στη Λάρισα, υπό την αι-

γίδα της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος και τη

στήριξη της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων

Θεσσαλίας.    

Οι εισηγήσεις των ομιλητών και η συζήτηση

που ακολούθησε, ανέδειξαν τη δυναμική του

Περιφερειακού και Περιοδικού Τύπου της

χώρας, ο οποίος παρά τα προβλήματα, όπως

έχουν διαμορφωθεί στη σημερινή συγκυρία,

διατηρεί τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της διεισ-

δυτικότητας και της εμπιστοσύνης του ανα-

γνωστικού κοινού του.  

Παράλληλα, επιβεβαιώθηκε ότι η συνεργασία

όλων των Ενώσεων εξασφαλίζει τις καλύτε-

ρες δυνατές συνθήκες για τη διεκδίκηση των αιτημάτων

του κλάδου. 

Σ’ αυτή τη διαδικασία η Κυβέρνηση, αλλά και η πολιτική

ηγεσία του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοι-

νωνιών & Ενημέρωσης επέλεξε να απέχει αδυνατώντας

για άλλη μια φορά να αντιληφθεί το ρόλο και τη σημασία

του κλάδου για τη Δημοκρατία,  την αξιόπιστη ενημέ-

ρωση και την πολυφωνία. Σύσσωμες οι Ενώσεις και τα

Μέλη τους θεωρούν τη στάση αυτή της κυβέρνησης εχ-

θρική απέναντι στις εκδοτικές επιχειρήσεις, το σύνολο

των  εργαζόμενων τους,  καθώς και τους συναφείς κλά-

δους που πλήττονται.

«Πρέπει να στηρίξουμε τον Επαρχιακό Τύπο σε μια
εποχή, που δέχεται επίθεση και από την Κυβέρνηση και
από την τρόικα. Δεν υπάρχει ελευθερία του τύπου, όσο
υπάρχει τρόικα. Επιχειρείται κεντρικά η φίμωση κάθε
ελεύθερης φωνής, κάθε φωνής που θέλει να δείξει
έναν διαφορετικό δρόμο. Είναι στιγμή να δούμε τα
πράγματα εντελώς διαφορετικά. Πρέπει να δοθεί έμ-
φαση στην περιφερειακή συγκρότηση όλου του εγχει-

ρήματος της ελεύθερης πληροφόρησης, να σταματήσει
η κρατικοκεντρική αντίληψη και το πελατειακό αθηναϊκό
κράτος και να δούμε τις παραγωγικές δυνατότητες για

τον τύπο οι οποίες διαμορφώνονται στην περιφέρεια»,
δήλωσε μεταξύ άλλων ο ευρωβουλευτής Νότης Μα-

ριάς.

Μεταξύ άλλων το παρών έδωσαν ο Περι-

φερειάρχης Θεσσαλίας και Πρόεδρος της

ΕΝ.Π.Ε.  Κωνσταντίνος Αγοραστός, ο Δή-

μαρχος Αμαρουσίου και Πρόεδρος της

Κ.Ε.Δ.Ε.  Γεώργιος Πατούλης, ο Πρό-

εδρος της Ένωσης Κεντρώων  Βασίλειος

Λεβέντης, οι ευρωβουλευτές Κώστας

Χρυσόγονος, Γεώργιος Κύρτσος και

Νότης Μαριάς, οι βουλευτές Συμεών

Μπαλής, Νίκος Παπαδόπουλος, Άννα-

Μισέλ Ασημακοπούλου, Αχιλλέας Κέλ-

λας, Κωνσταντίνος Μπαριώτας, Γεώργιος

Λαμπρούλης, Γεώργιος Κατσιαντώνης

καθώς και πολλά Μέλη των τεσσάρων

Ενώσεων του Τύπου. 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

“Δημήτρης Νικολάου”
Σχολές Αναγνωρισμένες από το Υπουργείο Πολιτισμού

ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
Σχολή Ανώτερων Θεωρητικών (αρμονία, αντίστιξη,

φυγή, ενοργάνωση, σύνθεση)

Σχολή Ενόργανης Μουσικής (πιάνο, κιθάρα, βιολί κ.ά.)

Σχολή Μονωδίας - Μελοδραματικής

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Σχολή Αρμονίου & Ακορντεόν

ΤΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
Μπουζούκι, Μπαγλαμάς & Τζουράς

ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
Ηλεκτρική Κιθάρα - Μπάσο - Ντραμς

ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΠΑΙΔΕΙΑΣ
για παιδιά από 2 έως 6 ετών

«Βιωσιμότητα και μετεξέλιξη του Περιφερειακού – Τοπικού και Κλαδικού τύπου»

Προς 

-Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, κ. Νίκο Παππά

-Γ. Γραμματέα Ενημέρωσης-Επικοινωνίας, κ. Λευτέρη  Κρέ-

τσο

Κοιν. Πρωθυπουργό, κ. Αλέξη Τσίπρα

Αθήνα, 4/10/2017

Αξιότιμε κε Υπουργέ, 

με την απουσία εκπροσώπου του Υπουργείου Ψηφιακής

Πολιτικής από την Ημερίδα των Ενώσεων Τύπου στη Λά-

ρισα, στις 30 Σεπτεμβρίου, με θλίψη διαπιστώσαμε ότι, για

άλλη μια φορά απαξιώσατε τον περιφερειακό-τοπικό-κλα-

δικό Τύπο της Χώρας, ο οποίος αγωνίζεται για την επι-

βίωση και την προοπτική του, μέσα σε ένα οικονομικά

ασφυκτικό περιβάλλον και όπως φαίνεται πια, μέσα σε ένα

εχθρικό κυβερνητικό περιβάλλον.

Η ημερίδα των Ενώσεων Τύπου Σ.Η.Π.Ε.-Ε.Ι.Ε.Τ.-

Ε.Δ.Ι.Π.Τ.-Ε.Ι.Τ.Η.Ε.Ε.Α. εστέφθη με εξαιρετική επιτυχία

καθώς πάνω από 200 προσκεκλημένοι παρακολούθησαν

τις διεργασίες και συμμετείχαν στον κοινωνικό και πολιτικό

διάλογο που παρήχθη από τη διαδικασία. Μεταξύ άλλων,

συμμετείχαν και τοποθετήθηκαν παράγοντες της αυτοδι-

οίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού, αρχηγός κόμματος

του κοινοβουλίου, βουλευτές, ευρωβουλευτές αλλά κυ-

ρίως εκδότες των περισσότερων τοπικών, κλαδικών και πε-

ριφερειακών Μέσων από ολόκληρη την ελληνική

επικράτεια, από την Ρόδο και την Κρήτη μέχρι την Θράκη,

τα Γιάννενα και την Πελοπόννησο.

Η ευαισθητοποίηση και παρουσία σύσσωμης της περιφε-

ρειακής-τοπικής αυτοδιοίκησης και ευρωβουλευτών κατα-

δεικνύουν τη σπουδαιότητα του ρόλου και του

λειτουργήματος που επιτελούμε, ακούραστα, προς όφελος

των τοπικών κοινωνιών, ενώ η απουσία της πολιτικής ηγε-

σίας από την κορωνίδα των εκδηλώσεων για τα ζητήματα

του κλάδου, επιβεβαιώνει, αν μη τι άλλο, την αδυναμία της

να κατανοήσει τις προσπάθειές μας, όχι μόνο για τη βιω-

σιμότητα και τη μετεξέλιξη των εκδοτικών μας επιχειρή-

σεων, αλλά και για τη διαφύλαξη του ρόλου που

επιτελούμε. 

Από την αρχή των επαφών μας με το υπουργείο σας και

εσάς προσωπικά, επιχειρήσαμε να καταστήσουμε σαφές

ότι επιδιώκουμε ο διάλογος με την Πολιτεία για ένα νέο

θεσμικό πλαίσιο για τον κλάδο μας, αλλά και την εν γένει

πολιτική για τα ζητήματα που μας απασχολούν, να ξεφύγει

από την άκαιρη και απαρχαιωμένη πια λογική της διαμόρ-

φωσης αποκλειστικά των ρυθμιστικών κανόνων, και παράλ-

ληλα να υποστηρίξει τον σχεδιασμό και την εφαρμογή των

προϋποθέσεων για τη λειτουργία και τη μετεξέλιξη του πε-

ριφερειακού-τοπικού και κλαδικού Τύπου. Αυτό θα μπο-

ρούσε να καταστεί εφικτό αξιοποιώντας τα ποιοτικά

χαρακτηριστικά του Τύπου (πρωτογενής είδηση, διεισδυ-

τικότητα, διαχρονικότητα, τοπική ταυτότητα, προώθηση

πολιτισμού κλπ) και οχυρώνοντας τα κοινωνικά αγαθά της

Ενημέρωσης και της Δημοκρατίας που επιτελεί, πέρα από

κρατικοδίαιτες αντιλήψεις, αλλά με βάση εκείνες τις πρα-

κτικές από την ευρωπαϊκή εμπειρία που με βεβαιότητα θα

οδηγήσουν στην προοπτική και την αναβάθμιση του κλά-

δου. 

Σε αυτή την προσπάθεια, το υπουργείο σας και η ΓΓΕΕ

απάντησαν με την ψήφιση του Νόμου 4487/2017 χωρίς δια-

βούλευση, την απόρριψη των προτάσεων που καταθέσαμε

και εγγράφως και την αγνόηση της ημερίδας που για

πρώτη φορά διοργάνωσαν από κοινού οι Ενώσεις μας. Οι

παρευρισκόμενοι στην ημερίδα ευλόγως αναρωτήθηκαν

για την απουσία εκπροσώπων της κυβέρνησης, υπογραμ-

μίζοντας το γεγονός ότι δεν έχει υπάρξει προηγούμενο να

οργανώνεται ημερίδα ή συνέδριο Τύπου και να μην υπάρχει

εκπρόσωπος της κυβέρνησης για να χαιρετήσει και να

ακούσει την φωνή του κέντρου και της Περιφέρειας, αν μη

τι άλλο, ως ελάχιστη ένδειξη σεβασμού και αναγνώρισης

του ρόλου και της συμβολής του κλάδου μας. 

Με βάση το γεγονός ότι ουδέποτε στα χρόνια του σύγχρο-

νου συνδικαλιστικού βίου των επαγγελματικών ενώσεων

του Τύπου δεν υπήρξε από την Κυβέρνηση και το αρμόδιο

Υπουργείο υποβιβασμός και εφαρμόζοντας την απόφαση

των συμμετεχόντων της διοργάνωσης, σας γνωστοποι-

ούμε την έντονη διαμαρτυρία μας και σας δηλώνουμε ότι

θα συνεχίσουμε με τον συνασπισμό των δυνάμεων όλων

των περιφερειακών Μέσων της χώρας, να διεκδικούμε-

μέσα από έναν ειλικρινή, σοβαρό και αξιόπιστο διάλογο με

το Υπουργείο - την προστασία, την ενίσχυση και την ανα-

βάθμιση του κλάδου μας, σε εθνικό αλλά και σε ευρωπαϊκό

επίπεδο.

Για τις Ενώσεις Περιφερειακού, Τοπικού και Κλαδικού Τύπου

Σ.Η.Π.Ε. Ε.Ι.Ε.Τ. Ε.Ι.Τ.Η.Ε.Ε.Α. Ε.Δ.Ι.Π.Τ.

Ο Πρόεδρος       Ο Πρόεδρος      Ο Πρόεδρος         Ο Πρόεδρος

Β. Αθανασίου    Α. Μουντάκης    Α. Κατωπόδης Μ. Σαββάκης

“ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΤΥΠΟΥ ΣΗΠΕ-ΕΙΕΤ-ΕΔΙΠΤ-ΕΙΤΗΕΕΑ

ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΗ Η ΑΠΟΥΣΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΗΓΕΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ”
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Α Π Ο  Τ Α  Ε Δ Ρ Α Ν Α  Τ Ω Ν  Κ Ο Ι Ν Ο Β Ο Υ Λ Ι Ω Ν

Σύμφωνα με δημοσιεύματα,

η απόφαση του Κεντρικού

Αρχαιολογικού Συμβουλίου,

ελήφθη στη συνεδρίαση της

περασμένης Τρίτης 3/10/17,

με 15 ψήφους υπέρ και 1

κατά, όπου αποφασίστηκε η

οριοθέτηση του αρχαιολογι-

κού χώρου σε έκταση 300

περίπου στρεμμάτων, από

τα 6.200 περίπου. 

Έτσι η πρεμούρα της κυβέρ-

νησης για να προχωρήσει η

“επένδυση” ικανοποιήθηκε

και μπορούν να προχωρή-

σουν, ξηλώνοντας όλες τις

κρατικές υπηρεσίες που βρί-

σκονται στο χώρο και μι-

σθώνοντας άλλα κτίρια για

να εγκατασταθούν, χρεώ-

νοντας τα “ρέστα” για άλλη

μια φορά στον ελληνικό

λαό, που ψυχοραγεί... 

Καταγγέλλει την Αρχαιολογική 

Υπηρεσία για κωλυσιεργία
ο Αντιπεριφερειάρχης Ανατ. Αττικής Π. Φιλίππου

Θυμίζουμε τι γινόταν από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ για
να μη γίνει η επένδυση στο Ελληνικό, με μπροστάρη το
σημερινό πρωθυπουργό. Αδιάψευστος μάρτυρας η φω-
τογραφία. Τώρα κυνηγάνε την Αρχαιολογική υπηρεσία
γιατί το βγάζει αρχαιολογικό χώρο!!!

Ο Αντιπεριφερειάρχης Ανατολικής Αττικής καταγγέλλει με επιστολή του στον Πρω-

θυπουργό και τους αρμόδιους υπουργούς την Αρχαιολογική Υπηρεσία για τις μεγάλες

καθυστερήσεις στην υλοποίηση των έργων υποδομής της Ανατολικής Αττικής. 

Ενδεικτικά ο Π. Φιλίππου παραθέτει στην επιστολή του τα παραδείγματα δύο μεγάλων

έργων που έχουν καθυστερήσει ή δεν έχουν καν ξεκινήσει οι εργασίες, το ένα  είναι

το ΚΕΛ Κορωπίου – Παιανίας και το άλλο το Αλιευτικό Καταφύγιο Παλαιάς Φώκαιας,

έργα η υλοποίηση των οποίων αναμένεται να συμβάλλει ουσιαστικά στην αναβάθμιση

της ποιότητας ζωής των πολιτών και τη γενικότερη ανάπτυξη των συγκεκριμένων πε-

ριοχών, όπως σημειώνει. 

300 στρέμματα στο Ελληνικό κηρύχθηκαν

αρχαιολογικός χώρος

Χωρίς περίσκεψιν, χωρίς λύπην, χωρίς αιδώ
μεγάλα κ’ υψηλά τριγύρω μου έκτισαν τείχη.

Καβάφης

Ευρωπαϊκή Εισαγγελία
ένα ακόμη κατασταλτικό εργαλείο της ΕΕ

ενάντια στις λαϊκές ελευθερίες

Τη σύσταση της Ευρωεισαγγελίας, ενός ακόμη κατασταλτικού μηχανισμού της ΕΕ, κα-

τήγγειλε ο ευρωβουλευτής του ΚΚΕ Κώστας Παπαδάκης στην Ολομέλεια του Ευρωκοι-

νοβουλίου στο Στρασβούργο. Συγκεκριμένα στην ομιλία του ο ευρωβουλευτής του ΚΚΕ

ανέφερε τα παρακάτω:

«Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αποτελεί ένα ακόμη κατασταλτικό εργαλείο που προστίθεται

στο ήδη υπάρχον επικίνδυνο πλέγμα καταστολής στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη

μέλη της. Με Γενικό Ευρωεισαγγελέα και ευρωεισαγγελείς σε κάθε κράτος μέλος θα

έχει στη διάθεση της Europol και Eurojust, εθνικές αστυνομικές και δικαστικές αρχές, βά-

σεις δεδομένων και φακελώματος, ευρωπαϊκά εντάλματα κ.ά. Η Ευρωεισαγγελία προ-

ορίζεται έτσι για το ρόλο συντονιστή των κατασταλτικών μηχανισμών ευρωενωσιακών

και εθνικών. 

Η αντιμετώπιση της απάτης αποτελεί πρόσχημα και προπομπό επέκτασης της δράσης

της σε άλλους τομείς δίωξης και καταστολής, όπως της λεγόμενης «καταπολέμησης της

τρομοκρατίας». Ο Κανονισμός ψηφίζεται με σκόπιμες αοριστίες διευρύνοντας ήδη το

πεδίο δράσης της. Πραγματικός, όμως, στόχος όλων αυτών των μηχανισμών, είναι το

εργατικό-λαϊκό κίνημα, η κατάπνιξη των λαϊκών ελευθεριών. 

Γι’ αυτό η πάλη ενάντια στην καταστολή, για τις λαϊκές ελευθερίες και δικαιώματά, πρέ-

πει να στοχεύει τον πραγματικό εχθρό τους, την εξουσία των μονοπωλίων, τη θωράκιση

της οποίας υπηρετούν οι ενώσεις κι οι μηχανισμοί τους».

Η ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΚΚΕ 

Χωροθέτηση διαχείρισης

απορριμμάτων στο Κορωπί;
Ερώτηση του βουλευτή Γ. Καρρά

Με Ερώτηση προς την Βουλή ο Βουλευτής Β’ Αθηνών Γεώργιος-Δημήτριος Καρ-

ράς, εφιστά την προσοχή των αρμοδίων Υπουργών για την υποχρέωση, να τη-

ρούνται αποστάσεις ασφαλείας από το αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος και την

σχεδιαζόμενη χωροθέτηση δραστηριοτήτων διαχείρισης απορριμμάτων στην κον-

τινή θέση Λαμπρικά Κρωπίας. 

Τονίζει ότι σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς ασφαλείας των πτήσεων η

ελάχιστη απόσταση ασφαλείας είναι 13km.

Στις 4 Δεκεμβρίου 2013, ανακοίνωση του

Γραφείου Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ ανέφερε: «Η
Βουλή δεν μπορεί να αφήσει απροστάτευ-
τους τους αδύναμους πολίτες απέναντι σε
τοκογλύφους και διεθνή funds που καραδο-
κούν και επενδύουν στην καταστροφή,
φτάνοντας στο σημείο να τους παίρνουν
και τα σπίτια».
Δυστυχώς, όμως, πριν λίγες μέρες, ο

Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης της

Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ κ. Δημήτρης

Παπαδημητρίου ξεκαθάρισε: «Οι δανειολή-
πτες με κόκκινα δάνεια και υποθηκευμένη
την πρώτη τους κατοικία δεν θα μπορούν
να τα εξαγοράζουν κατά προτεραιότητα
από την τράπεζα πριν αυτό καταλήξει σε
κάποιο fund».
Επιπλέον όταν του ανέφεραν απόφαση της

Κυβέρνησης της Κύπρου για το δικαίωμα

πρώτης προτίμησης των δανειοληπτών, ο

κ. Παπαδημητρίου απάντησε: «Αυτή τη μο-
νομερή απόφαση, που έκανε η Κύπρος,
εμείς δεν μπορούμε να την κάνουμε». 
Εύλογα αναρωτιέται κανείς: Γιατί το μπο-

ρεί η Κυπριακή Κυβέρνηση και όχι η  Ελ-

ληνική;

Η ανειλικρίνεια και η ανικανότητα της Κυ-

βέρνησης είναι έκδηλες και δυστυχώς και

τραγικότερο όλων, η αδιαφορία ή  ακόμη

χειρότερα η αναλγησία των Κυβερνόντων,

απέναντι στα προβλήματα των Ελλήνων

πολιτών, είναι τεράστια. 

Έτσι αντί  να υπερασπίζονται τα συμφέ-

ροντα του Ελληνικού λαού, στηρίζουν,

χωρίς αιδώ, τα  funds των τοκογλύφων, εις

βάρος των συμπολιτών μας. Ανοίγουν το

δρόμο για  το ξεπούλημα των κόκκινων δα-

νείων στα κοράκια που θα αρπάξουν τα

σπίτια των Ελλήνων. 

Αφού οι Κυβερνώντες διαπίστωσαν ότι δεν

μπορούν να κάνουν τους κλασσικούς πλει-

στηριασμούς, επειδή οι πολίτες αντιδρούν

συντονισμένα και τους εμποδίζουν, αποφά-

σισαν να κάνουν κάτι πιο ασφαλές… τους

ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς. Με αυτό

τον τρόπο οι πολίτες δεν μπορούν να αντι-

δράσουν και έτσι τα κοράκια θα τους αρπά-

ξουν τα σπίτια σε μια νύχτα. 

Στη Συνέντευξη Τύπου, που πραγματοποι-

ήσαμε στα πλαίσια της ΔΕΘ, αποδείξαμε

με έγγραφο του Ντράγκι ότι δεν είναι μνη-

μονιακή υποχρέωση η εκποίηση των κόκ-

κινων δανείων και συνεπώς επιτρέπονται

μονομερείς αποφάσεις γι’ αυτά, αλλά και

ταυτόχρονα, ως να μαντέψαμε τις δηλώ-

σεις-δικαιολογίες  Παπαδημητρίου,  απαν-

τήσαμε σε αυτές, πριν ακόμη λεχθούν. 

Νότης Μαριάς, ευρωβουλευτής

«Ο ΣΥΡΙΖΑ «ασπρίζει τα κοράκια και τα
κάνει περιστέρια»
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Ελληνική Δημοκρατία  /   Νομός Αττικής   /   Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης
Δ/νση Οικονομικών  /   Τμήμα Προμηθειών
Λεωφ. Κων/νου  Καραμανλή 18, Ταχ. Κώδικας: 166 73, Βούλα
Πληροφορίες: Ασημακόπουλος Άγγελος, Τηλ: 213-2020131, 2132019955, Fax: 213-2020059
e-mail: promithies@vvv.gov.gr,   www.vvv.gov.gr  ―  Βούλα:  28-9-2017   /   Aρ. Πρωτ.:  38795

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΕΛΕΓΧΟΣ
ΡΥΘΜΙΣΗ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ»

Ο Δήμαρχος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης προκηρύσσει συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό για την παροχή υπη-
ρεσίας με τίτλο «ΕΛΕΓΧΟΣ, ΡΥΘΜΙΣΗ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ
ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ» με σφραγισμένες προσφορές και  συμπλήρωση του αριθμημένου και σφραγισμένου τιμολογίου
και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη
τιμή) στο σύνολο της προσφοράς επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού της με α/α 39/2017 μελέτης της Δ/νσης
Περιβάλλοντος και Πρασίνου, προϋπολογισμού 59.997,40€  (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

Κ.Α ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΣΟ CPV
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
35-6262.047 ΕΛΕΓΧΟΣ, ΡΥΘΜΙΣΗ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ 59.997,40€ 45232121-6

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής ανέρχεται στο 2% επί του προϋπολογισμού της δαπάνης, χωρίς το ΦΠΑ,  ήτοι
ποσού 967,70 €.
Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/8-8-2016) Δημόσιες Συμβάσεις
Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ>), την Τεχνική Μελέτη
με α.α  39/2017 και τη με αρ. Πρωτ. 38378/27-9-2017 σχετική Διακήρυξη. 
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο δημοτικό κατάστημα, Λεωφ. Κ.Καραμανλή 18, Βούλα, την Τρίτη  17 / 10 / 2017
και ώρα έναρξης 10:00 και λήξης παράδοσης των προσφορών 10:30, κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής
των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία αποσφράγισης.
Αν για οποιοδήποτε λόγο ή κώλυμα δεν διενεργηθεί ο διαγωνισμός την προαναφερθείσα ημερομηνία ο διαγωνι-
σμός θα επαναληφθεί την επόμενη εργάσιμη μέρα, την ίδια ώρα όπως παραπάνω και στον ίδιο χώρο.
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι η παραλαβή  του τεύχους του διαγωνισμού (δια-
κήρυξη, τεχνική μελέτη, περιληπτική διακήρυξη, ΤΕΥΔ)  με κόστος 5 € από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου, κα-
θημερινά από Δευτέρα  9-10-2017 και ώρες 8.30-13.00, Τηλ.: 2132019955, email. promithies@vvv.gov.gr

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τμήμα Προμηθειών
Λ. Μαραθώνος 104
Ταχ. Κωδ.:    190 05 Μαραθώνας
Πληροφορίες:    Χ. Αλεξανδρή
Τηλέφωνο :    22943 20573
FAX :    22943 20535
Email: promithies@marathon.gr
Μαραθώνας  03/10/2017
Αριθ. πρωτ. 21590     
ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια γραφικής ύλης
και λοιπών ειδών γραφείου (ομάδες
4 & 6).

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμος Μαραθώνος επαναπροκη-
ρύσσει ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
με σφραγισμένες προσφορές που
θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις δια-
τάξεις του Ν.4412/2016 όπως
ισχύει, ενώπιον της επιτροπής δια-
γωνισμού για την προμήθεια γρα-
φικής ύλης και λοιπών ειδών
γραφείου (ομάδες 4 & 6), με κριτή-
ριο κατακύρωσης την πλέον συμφέ-
ρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά, αποκλειστικά βάσει
τιμής, συνολικού προϋπολογισμού
16.228,60 € πλέον ΦΠΑ 24%. Συγ-
κεκριμένα η παρούσα αφορά τις
ομάδες 4 & 6 της με αριθμό
Π5/2017 Μελέτης του τμήματος
προμηθειών, για τις οποίες δεν κα-
τατέθηκε καμία προσφορά σε προ-
ηγούμενη διαγωνιστική διαδικασία.
Η δαπάνη της προμήθειας θα καλυ-
φθεί από ίδια έσοδα και από χρημα-
τοδότηση του Υπουργείου
Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Η κατάθεση των προσφορών στο

γραφείο πρωτοκόλλου (ισόγειο)
του Δήμου (Δ.Ε. Ν. Μάκρης), ξεκι-
νάει από τη δημοσίευση της διακή-
ρυξης και καταληκτική ημερομηνία
παραλαβής τους είναι η  16/10/2017
ημέρα Δευτέρα και ώρα από 10:00
π.µ. έως 10:30 π.µ.  
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δη-
μοτικό κατάστημα της Δημοτικής
Ενότητας (Δ.Ε.) Νέας Μάκρης του
Δήμου Μαραθώνος, επί της Λεωφό-
ρου Μαραθώνος 104, α΄ όροφος, από
την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού,
κατά την ως άνω ημερομηνία. Οι προ-
σφορές θα παραλαμβάνονται από την
επιτροπή διαγωνισμού μέσω του
πρωτοκόλλου με ώρα έναρξης παρα-
λαβής προσφορών από την επιτροπή,
την 10:00 π.µ. και ώρα λήξης παραλα-
βής των προσφορών την 10:30 π.µ. 
Οι προσφορές υποβάλλονται στην
αναθέτουσα αρχή με τους εξής δύο
τρόπους: 
(α) µε ιδιόχειρη και αυτοπρόσωπη
κατάθεση της προσφοράς στο γρα-
φείο πρωτοκόλλου του Δήμου Μα-
ραθώνος, ώστε να λάβει αριθμό
πρωτοκόλλου. Η προσφορά επιδίδε-
ται στην συνέχεια στην Επιτροπή
Διαγωνισμού κατά την ημέρα και
ώρα παραλαβής όπως ορίζεται ανω-
τέρω. Προσφορά που κατατίθεται
μετά την ώρα λήξης είναι εκπρόθε-
σμη, κρίνεται απαράδεκτη και επι-
στρέφεται χωρίς να αποσφραγιστεί.
(β) ταχυδρομικά στη διεύθυνση:
Δήμος Μαραθώνος, Λ. Μαραθώνος
104 Τ.Κ. 19005 (γραφείο πρωτοκόλ-
λου). Η προθεσμία για την παραλαβή
των προσφορών που αποστέλλονται
ταχυδρομικά λήγει την προηγούμενη
εργάσιμη ημέρα της ημερομηνίας
διενέργειας του διαγωνισμού δη-
λαδή την 13/10/2017 ημέρα Παρα-
σκευή και ώρα 14:00. Προσφορές, οι

οποίες υποβλήθηκαν ή ταχυδρομή-
θηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν
έγκαιρα στο Δημοτικό Κατάστημα,
επιστρέφονται και αυτές στους προ-
σφέροντες, χωρίς να αποσφραγι-
στούν.
Προσφορές που περιέρχονται στην
αναθέτουσα αρχή µε οποιοδήποτε
τρόπο πριν την καταληκτική ημερο-
μηνία υποβολής των προσφορών,
δεν αποσφραγίζονται, αλλά παρα-
δίδονται στο αρμόδιο όργανο (Επι-
τροπή Διαγωνισμού) προ της
εκπνοής της προθεσμίας κατάθε-
σης, για να αποσφραγισθούν στη
συνέχεια κατά την διεξαγωγή του
διαγωνισμού από ώρα 10:31 π.μ.
μέχρι το πέρας της διαδικασίας. 
Προσφορές που κατατέθηκαν με
τους προαναφερθέντες τρόπους
εκπρόθεσμα, δεν γίνονται δεκτές. 
Οι προσφορές θα υποβληθούν με
συμπλήρωση των έντυπων της υπη-
ρεσίας (Οικονομική Προσφορά)
στην Ελληνική γλώσσα, διαφορε-
τικά θα αποκλείονται. 
Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό
οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φο-
ρείς θα πρέπει να προσκομίσουν
εγγυητική συμμετοχής ποσού
162,29 €
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζη-
τήσουν τα τεύχη του διαγωνισμού από
την ιστοσελίδα του Δήμου
http://www.marathon.gr στην διαδρομή
Εφημερίδα της Υπηρεσίας ► Διαγωνι-
σμοί Προσκλήσεις ► Προμήθεια γρα-
φικής ύλης και λοιπών ειδών γραφείου
(ομάδες 4 & 6), ή από το Διαύγεια ή
από το Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. ή από τον πίνακα
ανακοινώσεων ή από το Τμήμα Προμη-
θειών του Δήμου Μαραθώνος, Λ. Μα-
ραθώνος 104, Ν. Μάκρη, κατά τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΛΙΑΣ ΨΗΝΑΚΗΣ

Περιλήψεις - Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί - Ανακοινώσεις - Tηλ. 210 8959.004, 210 6030.655 - press@ebdomi.com

Ανάκληση 

«ΣΟΚΟΛΑΤΟΥΧΟΥ

ΡΟΦΗΜΑΤΟΣ»

Ο ΕΦΕΤ και ειδικότερα η Περιφερειακή

Διεύθυνση Αττικής, μετά από έλεγχο

που προέβη στο προϊόν με την εμπο-

ρική ονομασία «IASIS Σοκολατούχο

Ρόφημα Choco Slim», σε συσκευασία

των 175g ανά τεμάχιο, διαπίστωσε ότι

περιέχει, σύμφωνα με τον κατάλογο

των συστατικών του, τα μη εγκεκρι-

μένα για τα τρόφιμα συστατικά «Rhodi-

ola rosea» και «ρίζα Gonyak». 

To προϊόν διανέμεται στην Ελλάδα από

την εταιρία «AOS IASIS HELLAS ΜΟΝ.

IKE» (Ερμού 18, Αθήνα).

Ο ΕΦΕΤ απαίτησε την άμεση ανάκληση

/ απόσυρση όλων των παρτίδων του

ανωτέρω προϊόντος που περιέχουν τα

μη εγκεκριμένα για τα τρόφιμα συστα-

τικά «Rhodiola rosea» και «ρίζα

Gonyak», ενώ ήδη βρίσκονται σε εξέ-

λιξη οι σχετικοί έλεγχοι.

Καλούνται οι καταναλωτές που έχουν
προμηθευτεί αυτό το προϊόν, ανεξαρτή-

του παρτίδας, να μην το καταναλώσουν.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                   
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   
ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου
Τ.Κ. 145 65, Άγιος Στέφανος 
Πληροφ.: Χαράλαμπος Μυλωνάς
Τηλ: 213 2030623 - Fax : 2132030630
e-mail : milonas@dionysos.gr
Άγιος Στέφανος, 5/10/2017
Αριθ. Πρωτ: 31467

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ANOIK-
TOY ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙ-
ΣΜΟΥ για την προμήθεια οργάνων
παιδικών χαρών
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΔΙΟΝΥΣΟΥ διακηρύσ-
σει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό
με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης
την πλέον συμφέρουσα από οικονο-
μική άποψη προσφορά, μόνο βάσει
τιμής, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο
86 του Ν.4412/2016, για το σύνολο
των ειδών όπως αυτά προσδιορίζον-

ται με την αριθμ. 10/2017 μελέτη της
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών. Ο συνο-
λικός προϋπολογισμός ανέρχεται
στα €380.000,00 συμπεριλαμβανομέ-
νου του αναλογούντος συντελεστή
ΦΠΑ 24%.  
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί
με χρήση της πλατφόρμας του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)
μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr.
Ημερομηνία έναρξης υποβολή προ-
σφορών : 09/10/2017
Καταλυτική ημερομηνία  υποβολής
προσφορών 04/12/2017 και ώρα
15:00μμ.
Οι υποβαλλόμενες προσφορές
ισχύουν και δεσμεύουν τους οικο-
νομικούς φορείς για διάστημα 180
ημέρων από την επόμενη της διε-
νέργειας του διαγωνισμού. Η εγ-
γύηση συμμετοχής ορίζεται σε 1%
επί της προϋπολογισθείσης δαπά-
νης χωρίς τον αναλογούντα Φ.Π.Α.,

και θα ανέρχεται στο ποσό
των:3.064,50€ (τριών χιλιάδων
εξήντα τεσσάρων ευρώ και πε-
νήντα λεπτών). Η λήξη ισχύος της
εγγυητικής επιστολής συμμετοχής
θα πρέπει να είναι τουλάχιστον
επτά (7) μήνες από την επόμενη
της καταλυτικής ημερομηνίας υπο-
βολής προσφορών, ήτοι μέχρι της
5/7/2018. Η εγγύηση πρέπει να
απευθύνεται στο Δήμο Διονύσου. 
Αντίγραφα της διακήρυξης, της με-
λέτης και πληροφορίες οι ενδιαφε-
ρόμενοι μπορούν να λάβουν από
την ιστοσελίδα του Δήμου
(www.dionysos.gr). Αρμόδιος υπάλ-
ληλος Χαράλαμπος Μυλωνάς
(email:milonas@dionysos.gr,τηλ.
2132030623). 
Τα έξοδα δημοσίευσης της περίλη-
ψης της διακήρυξης βαρύνουν τον
ανάδοχο.

Η Αντιδήμαρχος
Οικονομικής Διαχείρισης 

Αγγέλα Αγαθοκλέους Ακριτίδη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
ΚΟΡΩΠΙ,   27-09-2017

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Της  222/2017  Απόφασης του Δη-
μοτικού Συμβουλίου του Δήμου
Κρωπίας που αφορά στην “Τροπο-
ποίηση της μελέτης κυκλοφορίας
και    στάθμευσης του Δήμου Κρω-
πίας και έγκριση κυκλοφοριακών
ρυθμίσεων αυτής”
Στο Κορωπί στις 27 Σεπτεμβρίου
του έτους  2017  κατά την 25η συ-
νεδρίαση του,  το Δημοτικό Συμ-
βούλιο του Δήμου Κρωπίας:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την  τροποποίηση της κυ-
κλοφοριακής μελέτης κυκλοφορίας
και στάθμευσης του Δήμου Κρω-
πίας και εγκρίνει  τις κυκλοφορια-
κές ρυθμίσεις  αυτής, σύμφωνα με
την 36/2017 απόφαση της Επιτρο-
πής Ποιότητας Ζωής, την με αριθμό
πρωτ. 15813/2017 εισήγηση των
Τεχνικών Υπηρεσιών, το σκεπτικό
της παρούσας, καθώς και  τα  από
Ιούνιο 2017  σχέδια  Τ-1.1. και  Τ-
1.2  που συνέταξε η Τεχνική Υπηρε-
σία του Δήμου με  θέμα
“ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ  ΣΗΜΑΝΣΗΣ  ΚΑΙ
ΡΟΩΝ  ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ  ΛΕΙ-
ΤΟΥΡΓΙΑΣ”, που επισυνάπτονται
και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος
της παρούσας, στα  οποία  εμφαί-
νονται  αναλυτικά  οι   παρακάτω
τροποποιήσεις.
Η τροποποίηση της κυκλοφοριακής
μελέτης προβλέπει:
T1. Απαγόρευση διέλευσης φορτη-

γών επί της οδού Ζαλόγγου και
υποχρεωτική διέλευση αυτών μέσω
των οδών Πέτρου Στεριώτη-Ισιδώ-
ρου Μωραϊτη- Φλέμινγκ.
Τ2.Μετατροπή της οδού Σάμου από
μονής κατεύθυνσης σε διπλής. 
Τ3. α) Μετατροπή της οδού Αντ.
Κιούση από οδό μονής κατεύθυν-
σης σε διπλής.
β) Μετατροπή της οδού Δημητρίου
Κατσίκη από οδό μονής κατεύθυν-
σης σε  διπλής.
γ) Μετατροπή τμήματος της οδού
Αφροδίτης από οδό μονής κατεύ-
θυνσης σε διπλής.
δ) Μετατροπή τμήματος της οδού
Σπετσών από οδό μονής κατεύθυν-
σης σε διπλής.
ε) Μετατροπή τμήματος της οδού
Ελαφονήσου από οδό μονής κατεύ-
θυνσης σε  διπλής.
ζ) Μετατροπή τμήματος της οδού
Ύδρας από οδό μονής κατεύθυνσης
σε διπλής.
θ) Συμπληρωματική σήμανση για
οδούς που είχαν θεωρηθεί στην με-
λέτη αδιάνοιχτοι,  ενώ κατά την πε-
ρίοδο της εφαρμογής (Οκτ. 2015)
ήσαν ήδη διανοιγμένοι.
Τ4) Συμπληρωματική σήμανση για
οδούς που είχαν θεωρηθεί στην με-
λέτη αδιάνοιχτοι,  ενώ κατά την πε-
ρίοδο της εφαρμογής (Οκτ. 2015)
ήσαν ήδη διανοιγμένοι.
Τ6) Μετατροπή της οδού Σταμα-
τίου Κουλοχέρη από μονής κατεύ-
θυνσης σε διπλής. 
Τ7) Απαγόρευση διέλευσης μεγά-
λων οχημάτων επί  τμήματος  της
οδού Ηρακλέους.
Τ8) Μετατροπή τμήματος της

οδού Γεωργίου Βλάχου από μονής
κατεύθυνσης σε διπλής.
Σε κάθε περίπτωση που η μελέτη
προβλέπει   σήμανση Ρ-13 (Απαγο-
ρεύεται η είσοδος στα φορτηγά αυ-
τοκίνητα), τη τοποθέτηση
πρόσθετης πινακίδας με την ανα-
γραφή “ΕΚΤΟΣ ΒΥΤΙΟΦΟΡΩΝ-
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ”. 
Η  Τεχνική υπηρεσία  συνέταξε  τα
από  Ιουνίου 2017  σχέδια  Τ-1.1.
και  Τ-1.2  με  θέμα  ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΣΗΜΑΝΣΗΣ  ΚΑΙ  ΡΟΩΝ  ΚΥΚΛΟ-
ΦΟΡΙΑΚΗΣ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  στα
οποία  εμφαίνονται  αναλυτικά  οι
ανωτέρω  τροποποιήσεις.
Η εν λόγω απόφαση  είναι κανονι-
στικού χαρακτήρα και θα διέπεται
από τις διατάξεις των άρθρων 79
και 82 του Κώδικα Δήμων και Κοι-
νοτήτων (Ν.3463/2006). Για το λόγο
αυτό θα απαιτηθεί η δημοσίευση
της απόφασης κατά το πλήρες κεί-
μενό της στο δημοτικό κατάστημα
του δήμου, σύμφωνα με την διαδι-
κασία που προβλέπεται από το
άρθρο 284 και περίληψη αυτής σε
μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική
εφημερίδα.       
Η απόφαση κατά το πλήρες κείμενό
της μαζί με τα 2017  σχέδια  Τ-1.1.
και  Τ-1.2  που συνέταξε η Τεχνική
Υπηρεσία του Δήμου με  θέμα
‘ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ  ΣΗΜΑΝΣΗΣ  ΚΑΙ
ΡΟΩΝ  ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ  ΛΕΙ-
ΤΟΥΡΓΙΑΣ’ βρίσκονται αναρτημένα
στο Δημοτικό Κατάστημα (Βασ.
Κων/νου 47) για την ενημέρωση
του κοινού.                                                                                       

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Δημήτριος Ν. Κιούσης

Ανάκληση προϊόντων από ΕΦΕΤ
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ΔΩΡΕΑΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 

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

Παραδίδονται μαθήματα

Βιολοντσέλλου
και θεωρίας της μουσικής.

Ειδικές τιμές για 

κατοίκους των 3Β.

Τηλ. 6988392926

ZΗΤΕΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Ελληνίδα, κυρία έμπειρη ζητάει, εργασία

σε φύλαξη παιδιών. Διαθέτει αυτοκίνητο.

Τηλ. 6932644713, 210 8953.289

ZHTOYNTAI
Πρακτικοί Νοσοκόμοι-Νοσοκόμες για πλήρη απασχό-

ληση στη Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων «Άκτιος

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

δευση, μισθός ανώτερος της γενικής συλλογικής σύμ-

βασης, ευχάριστο περιβάλλον και προοπτικές

επαγγελματικής εξέλιξης. Δεν χρειάζεται προϋπηρε-

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

ΑΓΓΕΛΙΕΣ

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ
παραδίδονται από έμπειρη καθηγήτρια 

πτυχιούχο Βρυξελλών.

Προετοιμασία για όλα τα διπλώματα
Μαθήματα Ενηλίκων

TΗΛΕΦΩΝΟ: 6981691540

ΔΩΡΕΑΝ ΤΑ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΑ ΒΙΒΛΙΑ, CD

Με αφορµή τον εορτασµό της Παγκόσμιας Ηµέρας

των Ζώων στις 4 Οκτωβρίου, το Υπ. Αγροτικής Ανά-

πτυξης και Τροφίμων και το Τµήµα Προστασίας των

Ζώων της Δ/νσης Προστασίας των Ζώων, Φαρµάκων

και Κτηνιατρικών Εφαρμογών της Γενικής Δ/νσης

Βιώσιµης Ζωικής Παραγωγής και Κτηνιατρικής, επι-

θυµεί να επισηµάνει και να αναδείξει την ηθική δέ-

σμευση που υπάρχει από πλευράς του ανθρώπου να

σέβεται όλα τα ζωντανά δημιουργήματα, όπως ανα-

φέρεται και στο προοίµιο της Ευρωπαϊκής Σύµβασης

για την προστασία των ζώων συντροφιάς.

Σύµφωνα µε το «Πρωτόκολλο αρ.33 για την προστα-

σία και την καλή μεταχείριση των ζώων» το οποίο

προστέθηκε στη συνθήκη του Άμστερνταμ το 1997,

όλα τα όργανα της ΕΕ και τα κράτη µέλη, υποχρε-

ούνται να λαµβάνουν πλήρως υπόψη τους την ευζωία

των ζώων και να παίρνουν τα κατάλληλα µέτρα για

την προστασία και τον σεβασµό όλων των ζώων κατά

τη χάραξη νέων πολιτικών στη γεωργία, στις μεταφο-

ρές, στην έρευνα και γενικά στην ενιαία αγορά. Η

χώρα µας έχει κυρώσει διεθνείς συµβάσεις, έχει εν-

σωματώσει στο εθνικό µας δίκαιο κοινοτικές Οδηγίες

και εφαρμόζει τους κοινοτικούς Κανονισμούς, που

αφορούν στην προστασία και ευζωία όλων των ζώων.

Επίσης µε το Νόµο 4039/2012 όπως τροποποιήθηκε

και ισχύει, έχει θεσπιστεί η απαγόρευση της κακοποί-

ησης και της βάναυσης μεταχείρισης κάθε είδους

ζώου, ενώ καθορίζονται ποινικές και διοικητικές κυ-

ρώσεις µε πολύ σηµαντικά πρόστιµα.

Τέλος, επισημαίνουν ότι η τεράστια ευθύνη του αν-

θρώπου ως μεμονωμένο άτοµο, αλλά και ως κοινω-

νία, απέναντι στα ζωντανά πλάσµατα µε τα οποία

συγκατοικούμε στον πλανήτη µας, προάγει τον πολι-

τισµό µας αλλά και βοηθάει στη διατήρηση της οικο-

λογικής ισορροπίας. 

Παγκόσμια ημέρα ζώων
Ηθική δέσμευση του ανθρώπου, να σέβεται όλα τα ζώα

Μήνυμα Δημάρχου Σαρωνικού

Η 4η Οκτωβρίου έχει καθιερωθεί ως Παγκόσμια Ημέρα

των ζώων και αποτελεί μια ευκαιρία για να αναθεωρή-

σουμε προς το καλύτερο τους όρους συνύπαρξης μας με

τα πλάσματα του ζωικού βασιλείου.

Ο σεβασμός μας απέναντι σε κάθε διαφορετική ύπαρξη

πρέπει να είναι δεδομένος και η φροντίδα για τα ζώα που

μας έχουν ανάγκη επιβεβλημένη.

Στη χώρα μας έχουν γίνει σημαντικά βήματα προς αυτήν

την κατεύθυνση  με ενημερωτικές δράσεις και αυστηρο-

ποίηση των νόμων περί κακοποίησης ζώων ,αλλά χρει-

άζεται ακόμα μεγαλύτερη προσπάθεια και

ευαισθητοποίηση.

Ο Δήμος Σαρωνικού σε συνεργασία με εθελοντές και φι-

λοζωικά σωματεία προσπαθεί να φροντίζει καθημερινά

για την προστασία και για την ευζωία των αδέσποτων,

παρέχοντάς τους όλες τις απαιτούμενες κτηνιατρικές

πράξεις.

Το δικαίωμα στην ύπαρξη, στην ευζωία και στην ελευθε-

ρία των ζώων είναι αδιαπραγμάτευτο και είναι ηθική μας

υποχρέωση να το διαφυλάξουμε και να το  προασπί-

σουμε.

Γεώργιος Σωφρόνης

Aνάκληση παιδικού

επιδόρπιου γιαουρτιού
“Teddi Yogurt Kids

Bio”

Ο Ε.Φ.Ε.Τ. ενημερώθηκε, τόσο από

την εταιρεία “Αγροτική Βιοδιατροφική

Α.Ε.” όσο και μέσω του Συστήματος

Έγκαιρης Προειδοποίησης για τα Τρό-

φιμα και τις Ζωοτροφές (RASFF),

σχετικά με τη διακίνηση παιδικού επι-

δόρπιου γιαουρτιού, Ιταλικής προ-

έλευσης, που βρέθηκε να περιέχει

γλουτένη ενώ στην ετικέτα του προ-

ϊόντος αναγράφεται η φράση «χωρίς

γλουτένη». Η γλουτένη είναι συστα-

τικό που μπορεί να προκαλέσει δυσα-

νεξία και να επηρεάσει άτομα με ευαι-

σθησία σε αυτή.

Πρόκειται για το παιδικό επιδόρπιο γι-

αουρτιού με βερίκοκο με την εμπο-

ρική ονομασία “Teddi Yogurt Kids

Bio”, σε χάρτινη συσκευασία των 230

g που περιλαμβάνει 2 τεμάχια των

115 g έκαστο, με αριθμό παρτίδας

L.171024 και ημερομηνία λήξης

24.10.2017, το οποίο παρασκευά-

στηκε από την Ιταλική εταιρεία “Fat-

toria Scaldasole srl” και διακινήθηκε

στην Ελλάδα από την επιχείρηση

“Αγροτική Βιοδιατροφική Α.Ε.” (Αγίας

Άννης 6Α, Άγ. Ιωάννης Ρέντης).

Η εταιρεία “Αγροτική Βιοδιατροφική

Α.Ε.” έχει ήδη προβεί στην

άμεση ανάκληση του συνόλου

της εν λόγω παρτίδας του

ανωτέρω προϊόντος ενώ ήδη

βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχε-

τικοί έλεγχοι.

Καλούνται οι καταναλωτές, οι

οποίοι έχουν προμηθευτεί τη

συγκεκριμένη παρτίδα του

αναφερόμενου προϊόντος

εφόσον έχουν ευαισθησία στη

γλουτένη, να μην το καταναλώσουν.
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τα χρήσιμα και τ’ αχρείαστα...

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

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

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

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

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ, MD

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
Eιδικευθείς εις Α’ Χειρουργική Κλινική ΓΝΑ “ΛΑΪΚΟ”

Μετεκπαιδευθείς εις Montefiore Medical Center, New York, USA

ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

ΚΗΛΕΣ - ΧΟΛΟΚΥΣΤΟΠΑΘΕΙΕΣ

ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΠΑΘΕΙΕΣ - ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΜΑΣΤΟΥ

ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΠΟΔΙ - ΣΠΙΛΟΙ - ΛΙΠΩΜΑΤΑ

ΙΑΣΩΝ Α. ΠΕΤΡΟΥΤΣΑΣ

Ορθoπεδικός - Χειρουργός
Ιατρός Ομίλου “ΥΓΕΙΑ”

Διγενή 12 & Βασ. Παύλου Βούλα 

Τηλέφωνα 210 8992731, κιν. 6932915787

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

Ψυχίατρος - Ψυχοθεραπευτής

Δρ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΜΠΟΥΤΑΚΗΣ 

Διδάκτωρ Παν/μίου Αθηνών
EΠΙΣΤ/ΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΛΙΝ.ΕΚΠΑ

EΠΙΣΤ/ΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ Hospital Center

Δέχεται κατόπιν ραντεβού

Το Νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας ΕΦΗΜΕΡΕΥΕΙ

καθημερινά για ορθοπεδικά περιστατικά. 

Γενική εφημερία έχει κάθε τέταρτη ημέρα, από τις

8 το πρωί έως την επομένη 8η πρωινή. 

Καλό είναι πριν πάτε, να ενημερωθείτε τηλεφωνικά

για να μην ταλαιπωρείστε.

ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ: 210 8994.433

KENTPO YΓEIAΣ BAPHΣ -  213 2030.300

NOΣOKOMEIO:
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Κέντρο: 213 2163000

N E O  Ι ΑΤ Ρ Ε Ι Ο
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ

Γενικός ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ - ΟΖΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
Χειρουργική: ΜΑΣΤΟΥ - ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ -

ΠΡΩΚΤΟΥ - Λαπαροσκοπική ΚΗΛΩΝ - XOΛΗΣ

Βιορρυθμιστική Ιατρική:  ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ, ΑΠΟΤΟΞΙΝΩΣΗ, 

ΑΝΟΣΟΕΝΙΣΧΥΣΗ, ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΟΞΕΩΝ & ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ.

Οζονοθεραπεία: Συστηματική & τοπική (ΑΡΘΡΟΠΑΘΕΙΕΣ, 

ΙΝΟΜΥΑΛΓΙΕΣ, ΝΕΥΡΑΛΓΙΕΣ, ΠΡΟΛΟΘΕΡΑΠΕΙΑ) 

Δέχεται με ραντεβού: 6944558101

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

Τηλ. 2111838124, www.skarlatos-surgeon.gr

ΤΖΕΛΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ - ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΟΣ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΒΑΣ. ΠΑΥΛΟΥ 6 ΒΟΥΛΑ (απέναντι από το Ασκληπιείο)

Τηλ. 210 50.60.004, κιν. 6947936300

Fax: 210 5060.244 - e-mail: tzelaanag@gmail.com
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Υπολογίζεται ότι το 50-80% των ανθρώπων υποφέρουν

σε κάποια φάση της ζωής τους από πόνο στη μέση. Και

το φθινόπωρο εμφανίζεται σε πολύ υψηλά ποσοστά.

Κάτι η υγρασία, κάτι η ραστώνη του Αυγούστου...

Είναι γνωστό ότι η διατήρηση υγιούς βάρους μπορεί να

αποτρέψει τον πόνο. Τι φταίει όμως όταν ένας φαινομε-

νικά υγιής και σωματικά δραστήριος ενήλικας υποφέρει

από πόνο στη μέση που δεν υποχωρεί; Ο πόνος στη

μέση είναι τις περισσότερες φορές σύμπτωμα μιας υπο-

κείμενης κατάστασης που πρέπει να εντοπίσετε.

Δείτε κάποιες παραμέτρους της καθημερινής σας ρου-

τίνας, στις οποίες μπορεί να οφείλεται ο πόνος στη

μέση:

Δουλεύετε από το σπίτι
Η εργασία από το σπίτι έχει αρκετά πλεονεκτήματα,

όπως το να μπορείτε να γευματίσετε όποτε θέλετε ή να

κάνετε αρκετά διαλείμματα. Το πρόβλημα εντοπίζεται

στον τρόπο που το κάνετε, αν δηλαδή κάθεστε συνεχώς

στον καναπέ ή ακόμη χειρότερα στο κρεβάτι. Αυτό μπο-

ρεί να προκαλέσει ζημιά στη σπονδυλική σας στήλη. Η

λύση είναι να κάθεστε σε καρέκλα γραφείου.

Κάθεστε πολλές ώρες

Η καθιστική ζωή αποτελεί σύγχρονη μάστιγα. Για να

δουλέψουν αποτελεσματικά οι μυς πρέπει το σώμα να

βρίσκεται σε κίνηση. Το υπερβολικό καθισιό βλάπτει τη

σπονδυλική στήλη και προκαλεί πόνο. Κάνετε συχνά

διαλείμματα, περπατήστε και δοκιμάστε ασκήσεις που

θα σας βοηθήσουν να «ξεπιαστείτε».

Υπερβολικά βαριά τσάντα
Πότε ήταν η τελευταία φορά που κάνατε ξεκαθάρισμα

στην τσάντα σας; Το βάρος της τσάντας δεν πρέπει να

ξεπερνά το 10% του βάρους σας σύμφωνα με την Αμε-

ρικανική Ένωση Χειροπρακτών. Πολλές γυναίκες όμως

κουβαλούν υπερβολικά βαριές τσάντες που ασκούν

πίεση και οδηγούν σε κακή στάση του σώματος. Ελέγ-

χετε τακτικά την τσάντα σας και αδειάζετέ την από

άχρηστα αντικείμενα. Είναι επίσης σημαντικό να την βά-

ζετε και στους δύο ώμους, ώστε να υπάρχει ισορροπία

και να μην καταπονείται μόνο η μία πλευρά του σώμα-

τος.

Δεν γυμνάζεστε
Δεν χρειάζεται να κάνετε σκληρή προπόνηση για να

προστατέψετε τη μέση σας. Αντίθετα με ότι πιστεύουν

πολλοί άνθρωποι, η άσκηση δεν αυξάνει τον κίνδυνο

τραυματισμού ή πόνου στη μέση. Έρευνες έχουν δείξει

ότι η τακτική ήπια άσκηση μπορεί να μειώσει την ένταση

του πόνου στη μέση από 10 έως 50%. Επιλέξτε ένα κα-

τάλληλο ζευγάρι παπουτσιών και ξεκινήστε ήπια σωμα-

τική δραστηριότητα, όπως περπάτημα.

Στρες: Το στρες είναι ο πρώτος παράγοντας κινδύνου

που οδηγεί στην εκδήλωση πόνου στη μέση. Οι ειδικοί

τονίζουν ότι ψυχή και σώμα είναι αλληλένδετα και ότι

οι αρνητικές και γεμάτες απαισιοδοξία σκέψεις μπορεί

να επιδεινώσουν την οσφυαλγία. Όταν κάποιος βρίσκε-

ται σε κατάσταση άγχους ή στρες, έχει την τάση να

σφίγγει άθελά του τους μυς της πλάτης του – και αν

τους σφίξει την ώρα που βαδίζει ή πάει να σηκωθεί από

την καρέκλα, μπορεί να προκαλέσει οσφυαλγία. Το ίδιο

συμβαίνει και όταν οι μύες είναι μονίμως σφιγμένοι και

δεν χαλαρώνουν ποτέ: κάποια στιγμή, θα προκαλέσουν

έντονο πόνο.

Κακή διατροφή
Η λειτουργία του πεπτικού επηρεάζει τη μέση. Η διάρ-

ροια, η δυσκοιλιότητα, τα αέρια και η δυσφορία στο στο-

μάχι μπορεί να προκαλέσουν πόνο στη μέση. Συχνά τα

αέρια του στομάχου και του εντέρου ακούν μεγάλη

πίεση που αντανακλά στη μέση. Αποφεύγετε μια δια-

τροφή που περιέχει ζάχαρη, τσιπς, πίτσες, αναψυκτικά

και άλλες τέτοιες τροφές που δημιουργούν φλεγμονή.

Χρησιμοποιείτε λάθος μαξιλάρι
Τόσο η χρήση λάθος μαξιλαριού, όσο και η μη χρήση μα-

ξιλαριού, μπορεί να προκαλέσουν πόνο στον αυχένα και

τη μέση. Μελέτη του 2016 διαπίστωσε ότι η αύξηση στο

ύψος του μαξιλαριού ασκεί σημαντική πίεση στο κεφάλι

και τον λαιμό και κατ’ επέκταση στη σπονδυλική στήλη,

με αποτέλεσμα να εκδηλώνεται πόνος. Εάν κοιμάστε

ανάσκελα, τοποθετήστε ένα μαξιλάρι κάτω από τα γό-

νατά σας, ώστε η μέση σας να έχει κανονική καμπυλό-

τητα.

Καπνίζετε

Έρευνες έχουν δείξει ότι οι καπνιστές έχουν τριπλάσιες

πιθανότητες να υποφέρουν από πόνο στη μέση και την

πλάτη. Οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι το κάπνισμα επη-

ρεάζει τον τρόπο με τον οποίο ο εγκέφαλος αποκρίνεται

στον πόνο στην πλάτη και κάνει τους ανθρώπους λιγό-

τερο ανθεκτικούς σε ένα επεισόδιο πόνου.

http://medicalnews.gr

. . . γ ια την υγειά μας

Πόνος στη μέση: Συνήθειες που τον προκαλούν 

ΤΕΣΤ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΔΩΡΕΑΝ

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΒΑΡΗΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ:  8.30-13.30

ΤΗΛ.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 213 2030311

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ

EΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ 8 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

ώρες 10.00 - 14.00

στο Πνευματικό Κέντρο Δήμου

Κρωπίας (αίθουσα ΚΑΠΗ)

Κατασχέθηκαν 25 εκατομμύρια

φάρμακα που διακινούνται 

από το διαδίκτυο 

Η μεγαλύτερη επιχείρηση κατά της παράνομης πώλη-

σης φαρμάκων και ιατρικών συσκευών μέσω διαδι-

κτύου, Pangea X, που πραγματοποίησε η Interpol,

οδήγησε στην κατάσχεση 25 εκατομμυρίων συσκευα-

σιών φαρμάκων, αξίας άνω των 51 εκατομμυρίων δο-

λαρίων, αλλά και σε 400 συλλήψεις παγκοσμίως.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν 197 αστυνομικοί και

υπάλληλοι τελωνειακών και υγειονομικών αρχών από

123 χώρες, οι οποίοι διεξήγαν 1058 έρευνες, «κατέ-

βασαν» 3584 ιστότοπους και ανέστειλαν πάνω από

3.000 ηλεκτρονικές διαφημίσεις για παράνομες φαρ-

μακευτικές ουσίες.

Μεταξύ των επικίνδυνων σκευασμάτων που κατασχέ-

θηκαν ήταν αναλγητικά, αντιεπιληπτικά, αντιψυχωτικά,

φάρμακα κατά της στυτικής δυσλειτουργίας, καθώς και

συμπληρώματα διατροφής και άλλα διατροφικά προ-

ϊόντα.

Επιπλέον κατασχέθηκαν και παράνομες ιατρικές συ-

σκευές, αξίας 500.000 δολαρίων, όπως, οδοντιατρικές

συσκευές και εμφυτεύματα, προφυλακτικά, σύριγγες,

ταινίες μέτρησης και χειρουργικός εξοπλισμός.

σ.σ. Γι’ αυτό πρέπει να είμαστε πολύη προσεκτικοί και

να μην παραγγέλνουμε φάρμακα μέσω διαδικτύου,

που είναι αμφιβόλου ποιότητας, μια που είναι γνωστό

ότι στο διαδίκτυο κυκλοφορούν πολλές “μαϊμούδες”.
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Πρωτιά με την «Αφρόεσσα» στον 23ο "CYCLADES REGATTA 2017"
ΚΥΚΛΑΔΕΣ 2017 "CYCLADES REGATTA" 23ος ΔΙΕ-

ΘΝΗΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ Α/Θ 2 Ιουλίου - 8 Ιου-

λίου 2017 

Σε ένα αεράτο Αιγαίο, σε 3 αγώνες ανάμεσα στα πα-

νέμορφα νησιά, Σύρο, Πάρο, Σέριφο, Κύθνο, το σκά-

φος ''Αφρόεσσα'' του ΝΑΟΒ με κυβερνήτη τον

Κώστα Γκρέτσο, ήρθε πρώτο στη γενική κατάταξη και

κατηγορία, στον 23ο Διεθνή Ιστιοπλοϊκό αγώνα ανοι-

κτής θαλάσσης που διοργάνωσε ο ΝΟΤΚ στις 2 – 8

Ιουλίου 2017.

Ο αγώνας άρχισε από την Τζια με πλήρη άπνοια. Τις

αμέσως επόμενες ημέρες άλλαξε σε δυνατό μελτέμι

με μεγάλα κύματα δίνοντας στο σκάφος ταχύτητες

και συνεχές πλασάρισμα. Το εξαιρετικό πλήρωμα, οι

..Ειρήνη Ρουμπεδάκη , Εύη Σύρου, Νίκος Γιώτης , Λε-

ωνίδας Κούφαλης έφεραν την Αφρόεσσα στα όριά

της… καταπίνοντας γρήγορα τα πολλά μίλια της από-

στασης ανάμεσα στα νησιά. 

«Πολλές όμορφες στιγμές συναγωνισμού με τα άλλα
σκάφη και ελάχιστες δύσκολες έως ατυχείς… πχ ει-
σερχόμενοι στον κόλπο της Σερίφου με πολύ δυνατό
άνεμο και σπιλιάδες, στο τελευταίο ‘’τακ’’ πριν τη
γραμμή τερματισμού οι σκότες του πλωριού πανιού
ήταν εντελώς μπερδεμένες με αποτέλεσμα να χά-
σουμε ελάχιστο χρόνο και την πρωτιά σε αυτό το
σκέλος…», εξήγησε ο Καπετάνιος και συμπλήρωσε·

έρχονται κι άλλοι αγώνες... 

O καπετάνιος Κώστας Γκρέτσος με μέρος του πληρώμα-
τος κατά την απονομή.

Στα πλαίσια ενός ιδιαίτερα πετυχημέ-

νου, για τα ελληνικά χρώματα, Βαλκανι-

κού Πρωταθλήματος Ιστιοπλοΐας μικρών

σκαφών, που διεξήχθη την πρώτη εβδο-

μάδα του Σεπτεμβρίου 2017 στο Τεκιρν-

τάγκ (αρχαία Ραιδεστός) της

Τουρκίας, οι αθλητές του

ΝΑΟΒ Πάτροκλος Μανδηλά-

ρης και Ναταλία Καλπάκα

πέτυχαν, διακρίθηκαν ανά-

μεσα σε 100 περίπου αθλη-

τές από 8 χώρες. Ο μεν

Πάτροκλος κέρδισε το χάλ-

κινο μετάλλιο στην κατηγο-

ρία Optimist των αγοριών,

καταλαμβάνοντας συγχρό-

νως την 3η θέση της Γενικής Κατάταξης,

η δε Ναταλία καταλαμβάνοντας την 5η

θέση στην κατηγορία Optimist των κορι-

τσιών και την 22η της Γενικής.

Οι διακρίσεις αυτές έρχονται σαν συνέ-

χεια των πολλών διακρίσεων των συγκε-

κριμένων αλλά και των άλλων αθλητών

του Ομίλου, τόσο στο Πανελλήνιο Πρω-

τάθλημα Optimist, όσο και σε σειρά Δια-

συλλογικών αγώνων της απελθούσας

αγωνιστικής περιόδου.

Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά για τον

ζήλο και την αφοσίωση τους στο άθλημα

που αγαπούν, στους προπονητές τους

Ζαννέτο και Νίκο για τις άοκνες προσπά-

θειές τους, καθώς και στους γονείς των

παιδιών για την συνεχή υποστήριξη που

παρέχουν στα παιδιά τους.

Με την ευκαιρία ο ΝΑΟΒ ευχαριστεί

θερμά τον αποχωρήσαντα, μετά την

απόφασή του να εγκατασταθεί στην

Πάρο, στον τόπο καταγωγής του, προ-

πονητή Optimist Ζαννέτο Μαλατέστα για

την πολύχρονη προσφορά του, γεμάτη

με πάμπολλες διακρίσεις των αθλητών

του ομίλου και καλωσορίζει και εύχεται

κάθε επιτυχία στον νέο προπονητή των

παιδιών Πάσχο Παπαστεφάνου.

Η θάλασσα κι ο  άνεμος είναι ένα από τα

ωραιότερα αθλήματα για τα παιδιά που

και ασκούνται, και μαθαίνουν πολύτιμες

πληροφορίες για τη ζωή τους.

3ος ΒΑΛΚΑΝΙΟΝΙΚΗΣ Ο ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ ΜΑΝΔΗΛΑΡΗΣ του ΝΑΟΒ

Εγγραφές συμμετοχής στο 

2ο Olympic Stadium Run

Μετά την επιτυχημένη περυσινή διοργάνωση του 1ου

Olympic Stadium Run, η Περιφέρεια Αττικής-ΠΕ Βόρειου

Τομέα Αθηνών, το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθήνας

«Σπύρος Λούης» και ο Γυμναστικός Σύλλογος Αμαρου-

σίου, προσκαλούν μικρούς και μεγάλους να τρέξουν για

δεύτερη χρονιά στα κουλουάρ του ΟΑΚΑ, την Κυριακή

29 Οκτωβρίου 2017 και να στηρίξουν με τη συμμετοχή

τους τη μάχη για τα αυτοάνοσα νοσήματα.  

Το 2ο Olympic Stadium Run, διεξάγεται και φέτος στην

μνήμη του Μαρουσιώτη "γιατρού της ειρήνης", Νίκου

Δούση – Ρασιά, στο ΟΑΚΑ, την Κυριακή 29 Οκτωβρίου

2017  στηρίζοντας  τη μάχη για τα αυτοάνοσα νοσήματα

Περισσότερα: www.OlympicStadiumRun.gr  

Το τμήμα Special Olympics του

Γυμναστικού Συλλόγοου Γλυ-

φάδας συμμετείχε στον 5ο

Τροφώνιο Ημιμαραθώνιο 2017,

που διεξήχθη στη Λιβαδειά. Οι

αθλητές και αθλήτριες, έτρε-

ξαν στην ειδική διαδρομή των

1000μ για τα Special Olympics

Hellas, στο εμπορικό κέντρο

της πόλης.

ΠΡΩΙΝΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΜΕ

ΤΟΥΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΕΣ 

Ένα πετυχημένο πρόγραμμα

για τους γονείς του συλλόγου,

ξεκίνησε τη Δευτέρα 2 Οκτω-

βρίου 2017 (08:15-10:30), μαζί

με Κυριακάτικες πρωινές προ-

πονήσεις.  Στο πρόγραμμα

υπάρχει μεγάλη συμμετοχή για

τα 5κμ και 10κμ που θα διεξαχ-

θούν την Κυριακή 12 Νοεμ-

βρίου 2017 στον Αυθεντικό

Μαραθώνιο Δρόμο της Αθήνας. 

ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ 

ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ 2017  

Την 4η θέση στο Άλμα σε Ύψος

με 1.37μ κατέλαβε ο βετερά-

νος αθλητής του Γ.Σ. Γλυφά-

δας Χρήστος Μπρέντας στη

Στάρα Ζαγόρα στη Βουλγαρία,

όπου διεξήχθησαν οι Βαλκανι-

κοί αγώνες Βετεράνων για το

2017.

Προπόνηση για μαθητές και

μαθήτριες Λυκείου που είναι

υποψήφιοι για ΤΕΦΑΑ - Στρα-

τιωτικές Σχολές 

Ο Γ.Σ. Γλυφάδας οργανώνει

προπόνηση για μαθητές και μα-

θήτριες Λυκείου που είναι υπο-

ψήφιοι για ΤΕΦΑΑ -

Στρατιωτικές Σχολές

Γ.Σ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ–ΣΤΙΒΟΣ
ΜΕΓΑΛΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
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Μάντσεστερ Σίτι και Παρί Σεν Ζερμέν έχουν βρεθεί στο στό-

χαστρο του ανταγωνισμού, εξαιτίας της σύνδεσής τους με

Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και Κατάρ αντίστοιχα.

Ο απόηχος της ηχηρότερης μεταγραφής όλων των εποχών

στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, του Νεϊμάρ από την Μπαρτσε-

λόνα στην Παρί Σεν Ζερμέν, δεν φαίνεται να έχει σβήσει, αν-

τίθετα, ίσως και να έχει ακόμα πολλά επεισόδια όσον αφορά

τα μεθεόρτια. Ως γνωστόν, η γαλλική ομάδα τάραξε τα νερά

το φετινό καλοκαίρι, πληρώνοντας τη ρήτρα των 222 εκατ.

ευρώ στους «μπλαουγκράνα» προκειμένου να εντάξει στο δυ-

ναμικό της τον Βραζιλιάνο παίκτη. Μάλιστα, οι διοικούντες την

Παρί δεν έμειναν εκεί, καθώς λίγες μέρες μετά ακολούθησε

και η μεταγραφή του Κιλιάν Εμπαπέ από τη Μονακό με τη

μορφή δανεισμού για ένα χρόνο και οψιόν αγοράς ύψους

145.000.000 ευρώ (+35.000.000 με τη μορφή bonus) για το ερ-

χόμενο καλοκαίρι.

Ανταγωνισμοί για τις διαδρομές των χρημάτων
Και οι δύο περιπτώσεις φανερώνουν ξεκάθαρα πλέον πού

έχουν φτάσει τα πράγματα στο σημερινό οικοδόμημα του εμ-

πορευματοποιημένου ποδοσφαίρου (πρόσφατο δημοσίευμα

του «Ριζοσπάστη»). Από την άλλη, τα όσα συνέβησαν το κα-

λοκαίρι αλλά και αυτά που συμβαίνουν μέχρι σήμερα, ειδικά

στην περίπτωση του Νεϊμάρ, αποδεικνύουν την ανελέητη μάχη

συμφερόντων πίσω από την αγωνιστική «βιτρίνα» του αθλή-

ματος, με τον άκρατο ανταγωνισμό είτε για την κυριαρχία στο

ίδιο το άθλημα, είτε ακόμα και για συμφέροντα που δεν σχετί-

ζονται καν με αυτό.

Παρά το ενδιαφέρον της για να τηρούνται οι κανονισμοί στον

οικονομικό τομέα, η UEFA είναι αυτή που «ευλογεί» τον επι-

χειρηματικό ανταγωνισμό στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.

Για παράδειγμα, από την αρχή της μεταγραφής του Νεϊμάρ η

φημολογία ήθελε το όλο σκηνικό να μην σχετίζεται μόνο με

την ανάγκη για ενίσχυση της Παρί προκειμένου να φτάσει

αγωνιστικά στην κορυφή, στις εγχώριες και διεθνείς διοργα-

νώσεις. Αντίθετα, η σχέση των ιδιοκτητών της ομάδας με την

κυβέρνηση του Κατάρ έδωσε τροφή στις φήμες που έκαναν

λόγο για επίδειξη δύναμης των Καταριανών επενδυτών (και)

στον αθλητισμό, ιδιαίτερα αυτή την περίοδο, που η χώρα βρί-

σκεται στο επίκεντρο του διεθνούς ανταγωνισμού. Οπως και

να έχει, τα όσα έπραξε η Παρί το καλοκαίρι που πέρασε ξεχω-

ρίζουν και για έναν άλλο ειδικό λόγο. Ηταν η πρώτη ομάδα,

τουλάχιστον την τελευταία 15ετία, η οποία ξόδεψε πακτωλούς

εκατομμυρίων που δεν προέρχονταν από κινέζικα κεφάλαια,

τα οποία όλα τα προηγούμενα χρόνια κατέκλυσαν το ευρω-

παϊκό ποδόσφαιρο, κυρίως με την αγορά ομάδων, αλλά και με

μεταγραφές παικτών. Την ίδια στιγμή, στην πλέον πρόσφατη

εξέλιξη, η ισπανική ποδοσφαιρική Λίγκα κάλεσε την UEFA να

διεξαγάγει έρευνα τόσο για την Παρί όσο και για τη Μάντσε-

στερ Σίτι και τις οικονομικές συμφωνίες που έχουν με τους

ιδιοκτήτες τους, από το Κατάρ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμι-

ράτα αντίστοιχα.

Ισπανική αντεπίθεση για «προστασία της αγοράς»

Εχοντας ξοδέψει περίπου 400 εκατ. ευρώ για την πραγμα-

τοποίηση μόνο δύο μεταγραφών, η Παρί βρέθηκε εξαρχής

στο επίκεντρο της μάχης αντίπαλων συμφερόντων και του

ανταγωνισμού (παντός είδους) που βρίσκει πρόσφορο έδα-

φος στο χώρο του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Το «τρικ»

των ιδιοκτητών από το Κατάρ για να ξεπεράσουν τους σκο-

πέλους και τους κανονισμούς (π.χ. οικονομικό fair play)

όσον αφορά την καταβολή των χρημάτων, με τον Νεϊμάρ

να πληρώνει μόνος του τη ρήτρα των 220 εκατ. ευρώ, μπο-

ρεί να έπιασε πρακτικά, αυτό όμως δεν σήμαινε και το

τέλος της ιστορίας. Η πρώτη ...θιγμένη, η Μπαρτσελόνα,

ήταν αυτή που αντέδρασε, εστιάζοντας στη διαδρομή των

χρημάτων και θίγοντας το ότι δεν δόθηκαν από τον προ-

ϋπολογισμό της ίδιας της ομάδας, αλλά αποτέλεσαν «κα-

ταριανή βοήθεια». Το θέμα δεν έμεινε στις έριδες δύο

ισχυρών συλλόγων, αφού η κόντρα άρχισε να «ανοίγει».

Πολύ περισσότερο όταν στο παιχνίδι μπήκε η ίδια η ισπα-

νική Λίγκα, που μέσω του προέδρου της Χαβιέ Τέμπας ζή-

τησε επίσημα από την UEFA όχι μόνο να επιληφθεί της

υπόθεσης, αλλά και να τιμωρήσει την Παρί. 

Ο υποκριτικός ρόλος της UEFA
Η όξυνση του ανταγωνισμού μεταξύ ομάδων - και βασικά των

πολυεθνικών που τις στηρίζουν - και τα όσα συνέβησαν φέτος

το καλοκαίρι δεν άφησαν έξω από το «χορό» ούτε την Ευρω-

παϊκή Συνομοσπονδία Ποδοσφαίρου. Η πίεση από τους Ισπα-

νούς αλλά και την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Συλλόγων (όπου

κουμάντο κάνουν κυρίως οι ισχυροί ευρωπαϊκοί σύλλογοι)

οδήγησε την UEFA στο να εξετάσει την υπόθεση «Παρί Σεν

Ζερμέν», διατάσσοντας έρευνα για την οικονομική συμφωνία

και κατά πόσο τηρήθηκαν οι κανόνες του «οικονομικού fair

play». Ειδικά για το τελευταίο, πρέπει να σημειωθεί ότι από

την περίοδο της καθιέρωσης του περίφημου οικονομικού ελέγ-

χου (πριν από μια 7ετία περίπου) και τις μεγαλοστομίες των

τότε διοικούντων την UEFA (επί προεδρίας Πλατινί) για

μέτρο που θα έκλεινε την «ψαλίδα» ανάμεσα σε ισχυρούς

και ανίσχυρους, μόνο έτσι δεν λειτούργησε.   

Από την άλλη, η όποια έρευνα ή η τιμωρία ως αποτέλεσμα

αυτής μοιάζει τουλάχιστον υποκριτική από πλευράς UEFA,

όταν η ίδια είναι αυτή που επιτρέπει την εμπορευματοποί-

ηση του αθλήματος και στρώνει το έδαφος στις πολυεθνι-

κές για να κάνουν τα δικά τους παιχνίδια κέρδους και

ανταγωνισμού.

NIKOΣ

ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

O χορός των δις., η όξυνση του ανταγωνισμού

και η υποκρισία της UEFA

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ 

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 

ΚΩΠΗΛΑΣΙΑΣ
«Χάλκινη» τετράδα στο σκιφ

Τις προσδοκίες διάκρισης για την ελληνική ομάδα επιβε-

βαίωσε με τον καλύτερο τρόπο το τετραπλό σκιφ ελαφρών

βαρών, που κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο Παγκό-

σμιο Πρωτάθλημα Κωπηλασίας που έγινε στη Σαρασότα

των ΗΠΑ. Το πλήρωμα, αποτελούμενο από τους Γιάνναρο,

Μαγδανή, Κόνσολα και Νικολαΐδη, κατάφερε μετά από

αξιόλογη κούρσα στον τελικό του αγωνίσματος να χαρίσει

στην ελληνική αποστολή το πρώτο μετάλλιο στους αγώ-

νες. Η ελληνική τετράδα τερμάτισε στην τρίτη θέση με

χρόνο 5:53.640. Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε η γαλλική

ομάδα με 5:51.850 και στη δεύτερη ακολούθησε το βρετα-

νικό πλήρωμα με 5:52.020.

Κατά τ' άλλα, αξιόλογη ήταν η παρουσία και του πληρώ-

ματος του διπλού σκιφ ελαφρών βαρών των γυναικών,

αποτελούμενου από τις Θωμαΐδα Εμμανουηλίδου και

Μαρία Πέργουλη, οι οποίες κατέλαβαν την 11η στη γενική

βαθμολογία του αγωνίσματος. Οι Ελληνίδες αθλήτριες στο

μικρό τελικό τερμάτισαν στην 5η θέση με 7:05.98, ενώ η

γενικότερη μέχρι τώρα παρουσία τους (τρίτες στο Παγκό-

σμιο Πρωτάθλημα Κ23) και το νεαρό της ηλικίας τους

(κάτω των 20 ετών και οι δύο) αφήνουν αισιόδοξα μηνύ-

ματα για το μέλλον. 

Μαθήματα κολύμβησης από

τον Α.Ο. ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΤΕΑΣ

Η ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΤΕΑΣ ανοίγει την κολυμβητική χειμερινή πε-

ρίοδο 2017-2018 στο κολυμβητήριο Εκπαιδευτηρίων

Νέας Γενιάς Ζηρίδη και υποδέχεται τους μικρούς και με-

γάλους κολυμβητές για εκμάθηση σωστής κολύμβησης.

Οι προπονήσεις θα διεξάγονται στο κλειστό θερμαινό-

μενο κολυμβητήριο διαστάσεων 25 μέτρων της «Νέα

Γενιά Ζηρίδη», μια πισίνα με άρτιες προδιαγραφές αυτό-

ματης απολύμανσης (25μ, έξι διαδρομών) στην οποία τη-

ρούνται απαρέγκλιτα οι κανονισμοί ασφάλειας και

υγιεινής, σε συνεργασία με την Δημόσια Σχολή Υγείας

και ευρωπαϊκά πιστοποιημένο εργαστήριο αναλύσεων.

Κάθε Σάββατο η μετακίνηση θα γίνεται με Mini Bus.

Ώρα αναχώρησης στις 1 το μεσημέρι από το γυμναστήριο

του 4ου δημοτικού σχολείου Κερατέας.

Το Δ. Σ. του Αθλητικού Ομίλου «ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΤΕΑΣ» και οι

προπονήσεις ξεκινούν, το Σάββατο 7 Οκτωβρίου.  Πληρο-

φορίες: 6955 060 365

Γιατί επιμένουμε, το Ευρω-

παϊκό Ποδόσφαιρο να το

ονομάζουμε Ευρωπαϊκό,

όταν όλες οι μεγάλες Ομά-

δες έχουν μετατραπεί σε

μεγάλες Πολυεθνικές Εται-

ρείες;; Αυτός δεν ήταν ο

στόχος της επαγγελματο-

ποίησης του δημοφιλέστε-

ρου Αθλήματος;;

Ανεξέλεγκτος χορός δiς,

με την υποκρισία της UEFA

να ξεπερνά κάθε όριο.  Το τι

έγινε με τη μεταγραφή του

Νειμάρ από την Μπαρτσε-

λόνα στην Παρί Σεν Ζερ-

μέν, είναι γνωστό σε

όλους, χωρίς καμία προ-

σπάθεια να κρυφτεί κάτι,

και για ποιο λόγο άλλωστε;;

Ο Αθλητισμός και κυρίως

το Ποδόσφαιρο είναι στις

μέρες μας, από τις ποιο

κερδοφόρες Βιομηχανίες,

με τις ευλογίες της UEFA η

οποία κάνει ό,τι είναι δυνα-

τόν για να κρατήσει τις

ισορροπίες στο Ευρωπαϊκό

Πολυεθνικό Επαγγελματικό

Ποδόσφαιρο. Πάντως είμα-

στε στις αρχές, αυτού του

επικίνδυνου και ανήθικου

παιχνιδιού. Η Ισπανία θέλει

να προστατεύσει τη δική

της Πολυεθνική Αγορά, και

πέρασε στην αντεπίθεση,

απαιτώντας από την UEFA

την τιμωρία της Παρι

(έβαλε τον Λύκο να φυλάει

τα πρόβατα)…. Ξεκινώντας

κανείς από ΔΟΕ, και παίρ-

νοντας “σβάρνα” όλες τις

Παγκόσμιες Αθλητικές

Ομοσπονδίες θα καταλάβει,

ότι τίποτα δεν λειτουργεί.

Ο εμπορευματοποιμένος

Αθλητισμός, έχει τους δι-

κούς του Ανθρώπους με

τους δικούς του Νόμους

Λειτουργίας… Θα δούμε.

Υπομονή……  

Oι μεγάλες Ομάδες έχουν μετατραπεί 

σε μεγάλες Πολυεθνικές Εταιρείες;;




