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To δημόσιο χρέος ως τρόπος ζωής
του καθηγητή Παν/μίου Θεόδωρου Γεωργίου, Σελ. 17

Διαβάστε μας και στο ιντερνετ: www.ebdomi.com

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
των Πολιτικών 

και των Συμμαχιών
Ε.Ε. και ΝΑΤΟ

Μητσοτάκης: «Αν δεν κλείσουμε την αξιολόγηση,
το Grexit επανέρχεται με μαθηματική ακρίβεια» (εφ.

Μακεδονία 29/1τ.ε.).

Κωνσταντοπούλου (Πλεύση Ελευθερίας): «Νέο
θρίλερ αξιολόγησης, σε σκηνοθεσία Δανειστών, με

κομπάρσο την κυβέρνηση και συντε-
λεστές Ν.Δ. – ΠΑΣΟΚ(...) Κάποιοι
είναι έτοιμοι να τα παραδώσουν
όλα. Κάποιοι ξεπουλούν ό,τι απέ-
μεινε...» («Ε» t.v.).

Παπαδημούλης (ευρωβουλευτής

του ΣΥΡΙΖΑ): «Η Ν.Δ. ζητά εκλογές.
Ο Σόιμπλε καραδοκεί να βάλει πάλι
θέμα Grexit. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι απολύ-
τως απέναντι σ’ αυτά τα επιζήμια και

παράλληλα σχέδια» (twitter).

«Καταστροφή» για άλλους, ευρωψωμιζόμενους,

η έξοδος από το ευρώ (Grexit). Γιατί, γιατί; 

Ένα “γιατί” που το ρωτάει ακόμα κι ένα πεντάχρονο

παιδί. Ένας δημοσιογράφος δεν ξέρει να το

ρωτήσει;                                  Συνέχεια στη σελ. 2

του Κώστα 
Βενετσάνου

Σε μια συμμαχία, πάντα
ο ένας κάνει το άλογο
και ο άλλος τον καβα-

λάρη.
Βλαντιμίρ Ίλιτς Λένιν

(1870-1924)

Το Ασκληπιείο Νοσοκομείο

Κόντρες και χημικά στη Βάρκιζα Σελίδα 7

Πρόγραμμα συλλογής ενδυμάτων στο Κορωπί Σελίδα 16

σσττοο  ……μμιικκρροοσσκκόόππιιοο
Σελίδα 12, 13



2 ΣΕΛΙΔΑ - 4  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017                                                                                                                                                                                          ΕΒΔΟΜΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ 4641

ΠΑΠΑΓΟΥ 6 ΒΟΥΛΑ, 16673

Τηλ.: (210) 6030.655 - 8959.004 - Fax: 9658.949

www.ebdomi.com - e-mail: press@ebdomi.com

Ιδιοκτησία: Ηλέκτρα Βενετσάνου 

(Διακριτικός τίτλος)  

Ιδρυτής: Αννα Βενετσάνου

Εκδότης - Διευθυντής: Ηλέκτρα Βενετσάνου

Σύμβουλος Εκδοσης: Κώστας H. Βενετσάνος

Διακίνηση εντύπου: Κώστας Κ. Βενετσάνος

ΕΚΤΥΠΩΣΗ:  NEWSPRESSHOLD

Tιμή φύλλου 0,10

Συνδρομές Eτήσιες:  Ιδιώτες 10 €,  Φορείς 50€

ΤΡΑΠΕΖA: ΕΘΝΙΚΗ
65600144193

GR 4601106560000065600144193

Η θέση της εφημερίδας - σε καμμιά περίπτωση - δεν

συμπίπτει οπωσδήποτε με τα ενυπόγραφα άρθρα.

Επιτρέπουμε την αναδημοσίευση κειμένων μας, με

την αναφορά στην ΕΒΔΟΜΗ και στο συντάκτη.

Συνέχεια από τη σελ. 1
Απ’ την άλλη, οι προσχεδιασμένες τουρκικές

προκλήσεις έχουν φτάσει σε επίπεδο προ-πολεμικού

σταδίου. Οι παραβιάσεις των διεθνών συνθηκών και

κανονισμών είναι πλέον υπόθεση ρουτίνας, με

αποκορύφωμα τον πρόσφατο …περίπατο του συνόλου

σχεδόν της τουρκικής στρατιωτικής ηγεσίας, πέριξ των

Ιμίων, την Κυριακή 29 Ιανουαρίου ’17, με κατάφορη

παραβίαση των ελληνικών χωρικών υδάτων και τις

προκλητικές δηλώσεις που ακολούθησαν.

Εδώ είναι η αξιολόγηση!

Τί είναι αξιολόγηση; Προσδιορισμός αξίας, αξιολογική

σειρά κατάταξης, βαθμολόγηση (όπως λέμε «αξιολό-

γηση μαθητών») έτσι και οι «θεσμοί» που πρόκειται να

μας αξιολογήσουν αν είμαστε «καλά παιδιά» υπάκουοι,

πειθήνιοι στις μνημονιακές υποχρεώσεις μας. Και δεν

μας «απορρίπτουν», τουλάχιστον, να ξέρουμε τι μας γί-

νεται, απλά αναβάλλουν τις «εξετάσεις», για να μας

κρατάνε στην αγωνία του υποχείριου και να φοβόμαστε

το ...γκρέξιτ!

Μας απειλούν μ’ εκείνο, που έπρεπε να τους απει-

λούμε, αφού οι σχέσεις μας με τους «εταίρους» έχουν

φτάσει πλέον σ’ αυτό το επίπεδο.

Ακου «αξιολόγηση» ενός κράτους από άλλα κράτη που

υποτίθεται ότι είναι «φίλοι» και «εταίροι», ενώ μας

έχουν καταστήσει χρέους υποτελείς, με τη θέλησή

«μας». Με τη «θέληση ενός λαού εξαπατηθέντος και εκ-

βιασθέντος. Με την εθελοδουλία, τη δειλία, τον ενδοτι-

σμό και την ιδιοτέλεια αυτών που διαγκωνίζονται ποιος

θα γίνει πιο συμπαθής, πιο πιστός, πιο πειθήνιος ενός

πλασματικού και επαχθούς χρέους, πολλαπλώς εξοφλη-

θέντος.

Στα ελεύθερα έθνη, η αξιολόγηση των κυβερνητικών

πράξεων και παραλείψεων, των επιδόσεων των κυβερ-

νητών, γίνεται από τους πολίτες ΔΕΝ γίνεται και μάλι-

στα δεσμευτικά, από άλλες κυβερνήσεις ή “θεσμούς”. Η

αξιολόγηση των κυβερνήσεων γίνεται από το Λαό!

Κι εδώ, οι κυβερνήτες μας, από το Σημίτη και δώθε,

α π ο ρ ρ ί π τ ο ν τ α ι ! Διερωτώμαι κατά πόσο μπορεί

εχέφρων πολίτης να διακριβώσει αξιοσημείωτες εξαιρέ-

σεις.

Σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ

Εταίροι στην Ευρωπαϊκή «Ενωση»

Είμαστε, από το 1952, σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ. Σε λίγες

ημέρες, στις 18 Φεβρουαρίου, κλείνουμε 65 χρόνια

αφότου η ελληνική Βουλή επικύρωσε τη συμφωνία έν-

ταξης της Ελλάδος στην Βορειο-Ατλαντική συμμαχία,

που είχε ιδρυθεί τρία χρόνια νωρίτερα. Είμαστε σύμμα-

χοι με τις ΗΠΑ, τις χώρες της Ε.Ε. την Αγγλία και, βέ-

βαια, με την Τουρκία!

Όταν υπογράφηκε το σύμφωνο ένταξης, ο Πρωθυποι-

υργός Ν. Πλαστήρας – κάτι σαν ΠΑΣΟΚ – είπε στη

Βουλή ότι η Ελλάς, με τη συμμετοχή της στο ΝΑΤΟ,

«αισθάνεται εαυτήν ασφαλεστέραν»!
Το ΝΑΤΟ όμως, λίγα χρόνια μετά, το 1974, με την ει-

σβολή της Τουρκίας στην Κύπρο, ΔΕΝ μας παρέσχε καμία

συμμαχική εξασφάλιση. Απουσίαζε κραυγαλέα, αν δεν

ενίσχυε δια της ανοχής και της συναινέσεως την προκλη-

τική επίθεση της «συμμάχου» Τουρκίας με τον συμβολικό

Αττίλα και Αττίλα 2. Ετσι η (κεντροδεξιά) κυβέρνηση Κων-

σταντίνου Καραμανλή αποφάσισε ν’ αποχωρήσει από το

στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ, οι δε δηλώσεις συνοψί-

ζονται στο εξής δημοσίευμα: 

«Το ΝΑΤΟ απεδείχθη ανίκανο να παρεμποδίσει (αν δεν

ενεθάρρυνε) την Τουρκία από την εξαπόλυση νέας βάρ-
βαρης και απρόκλητης επίθεσης κατά της Κύπρου (...)
Το ΝΑΤΟ δεν έχει επομένως λόγο ύπαρξης και δεν
μπορεί να εκπληρώσει το σκοπό για τον οποίο συνε-
στήθη, αφού δεν μπορεί να αποτρέψει τον πόλεμο, με-
ταξύ δύο μελών του»...
Επιστρέψαμε, έξι χρόνια μετά, με απόφαση της κυβέρ-

νησης Ράλλη (Ν.Δ.), εν όψει της ένταξής μας στην ΕΟΚ

(Ε.Ε.).

Αλλά και το 1996, με την πρόκληση της Τουρκίας στα

Ίμια, τί έκανε το ΝΑΤΟ; Μετέτρεψε το σημείο αυτό του

Αιγαίου, από ελληνικό έδαφος, από ελληνική θάλασσα,

σε «γκρίζα ζώνη», αποθρασύνοντας την Τουρκία. Και

είπαμε κι «ευχαριστώ» στις ΗΠΑ! (Κ. Σημίτης, ΠΑΣΟΚ).

Εδώ γίνεται αξιολόγηση! Και των “συμμάχων” στο

ΝΑΤΟ και των εταίρων της Ε.Ε. και των χαμερπών πο-

λιτικών μας, αλίμονο! 

Εδώ είναι η αξιολόγηση, για την Ενωμένη Ευρώπη, των

συμφερόντων του κεφαλαίου, της γερμανικής Ε.Ε., των

ιδιοτελών ευρωλάγνων και ευρωδεών. Της Νέας «θρη-

σκείας», χάρη της οποίας διεγράφη και το θρήσκευμα

από τις ταυτότητες (χωρίς να σημαίνει ότι υπάρχει

λόγος αναγραφής του).

Χάριν αυτής της Ε.Ε. διαγράφεται και η εθνική ταυτό-

τητα ως συνώνυμο του ...φασισμού! Διαγράφονται και

τα εθνικά δίκαια· διαγράφεται και η ιστορία μας. «Φτύ-

νουμε» τους προγόνους μας, τις θυσίες τους και τις πα-

ρακαταθήκες τους. ΕΔΩ γίνεται η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ!!!

Όχι “αξιολόγηση” του αφορολόγητου κάτω από τα όρια

της φτώχειας. Να αξιολογείται η πρόθεση και αποδοχή

της κυβέρνησης, να φορολογεί τους επίσημα φτωχούς

και τους άνεργους! Αυτές είναι οι «κεκτημένες»

«αξίες» της Ευρωπαϊκής Ενωσης; Να πληρώνουν οι

άνεργοι και φτωχοί, οι μη έχοντες, τα παιχνίδια και τις

«μοχλεύσεις», τα μπόνους, τις μίζες, τις ρεμούλες και

τα υπερκέρδη των πολλών εχόντων και των κρατούν-

των; Αυτές είναι οι «αξίες» της Ευρώπης;

Είναι καιρός πλέον να ξεκαθαρίσουν τα πράγματα. Απε-

δείχθη ξεκάθαρα ότι με το να υποκύπτουμε συνέχεια

στους εκβιασμούς, κάνοντας τα «καλά παιδιά», κατρακυ-

λάμε όλο και γρηγορότερα στο γκρεμό. Στο τέλος «θα μας

πάρουν και τα σώβρακα», κατά το κοινώς λεγόμενο.

«Δεν πρέπει ποτέ να επιτρέπεις τη διατήρηση μιας ανω-
μαλίας για ν’ αποφύγεις έναν «πόλεμο» (μια ρήξη)».

Γιατί τον πόλεμο (τη ρήξη) δεν τον αποφεύγεις, μα τον

αναβάλλεις μονάχα προς ζημίαν σου»1

Ετσι και ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, αφού διαπραγ-

ματευόταν επί είκοσι χρόνια με την τότε ΕΟΚ  των

εννέα, που «μας τα ‘χανε πρήξει» πάλι, τους έστειλε με

επίδοση ταυτόσημη επιστολή στην οποία τους τα ‘λεγε

διπλωματικά μεν, αλλα έξω από τα δόντια, ότι:

«Η Ελλάδα επιθυμεί να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Κοι-
νότητα, αλλά με τρόπο που να μη θίγονται τα συμφέ-
ροντα ή η εθνική της αξιοπρέπεια. Στην επιστολή του

δε ετόνιζε ότι «ο ελληνικός λαός επίστεψε ...και έχει
ήδη, στη συνείδησή του, ταυτίσει την τύχη του πολιτικά,
οικονομικά και αμυντικά με την Ευρώπη». Τους επισή-

μαινε όμως ότι αν του δημιουργηθεί η εντύπωση ότι γί-
νεται αντικείμενο αδίκου μεταχειρήσεως (...) θα χάσει
την εμπιστοσύνη του προς την Ευρώπη (...) ενισχύοντας
το πνεύμα το αντιδυτικό»2. 

Και η επιστολή έφερε αποτελέσματα, γιατί ήταν τεκμη-

ριωμένη, πειστική, ισότιμη, ξεκάθαρη. Ο Καραμανλής δεν

σερνόταν, κύριε Μητσοτάκη, κύριε Τσίπρα και λοιποί,

όπως δεν σερνόταν και ο Ανδρέας Παπανδρέου που επέ-

βαλε τα Μεσογειακά Προγράμματα (Μ.Ο.Π.)

Τώρα «χτυπάνε το χέρι» και στο ΝΑΤΟ και στην Ε.Ε.,

αλλά ενωμένοι· όχι κοκκορομαχόμενοι, για ανύπαρκτη

εξουσία, αλλά μαχόμενοι για πραγματική εξουσία:

εθνική και κοινωνική!

Να ξεκαθαρίσουμε, να αξιολογήσουμε τώρα εμείς τους

φίλους, τους συμμάχους και τους εταίρους.

――――――――――

Ν. Μακιαβέλλι: Ο ΗΓΕΜΟΝΑΣ, εκδ. ΣΚΑΡΑΒΑΙΟΣ, κεφ.3, σελ. 38.

2. Κων/νος Καραμανλής: «Αρχείο», τομ. 10, σελ. 406-407.

Αξιολόγηση

Ι.Χ. κρεμάστηκε στη Λεωφ. Βουλιαγ-
μένης, στη Βούλα Σελ. 6

Μειοψηφία ο δήμαρχος Μαραθώνα
Ηλίας Ψινάκης Σελ. 7

Η χριστιανική Γραμματεία των πρών
μ.Χ. αιώνων γιάννης κορναράκης Σελ. 8

Ουτοπικές “επιστημονικές” θεωρίες της

Φαίδρας Φραγκομανώλη - Κοκκόλα Σελ. 9

Το σύμπαν επεκτείνεται ταχύτατα,
Ηλέκτρας Βενετσάνου Σελ. 10

Η Διαθήκη του Αριστοτέλη Πέτρου Ιωαν-

νίδη Σελ. 14

Η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και
το ...φαγοπότι Νίκου Γεωργόπουλου Σελ. 23

Διαβάστε ακόμη

Ο Δήμος 3Β συνεδριάζει
Ο Δήμος Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης συνεδριά-

ζει την 8η Φεβρουαρίου ημέρα Τετάρτη και ώρα

19:00,  για συζήτηση και λήψη απόφασης σε 44 θέ-

ματα της Ημερήσιας Διάταξης.
Λεπτομέρειες: www.ebdomi.com/προσεχή γεγονότα.
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O Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης

είναι ένας θεσμός, που εγκαθιδρύθηκε μέσα από την

Ευρωπαϊκή Ενωση (συνθήκη του Μάαστριχ). Στη

χώρα μας εφαρμόστηκε με το νόμο πρόγραμμα “Καλ-

λικράτη” και εκλέγεται μέσα από το Δημοτικό Συμ-

βούλιο με ενισχυμένη πλειοψηφία, αν πρόκειται για

Δήμο ή το Περιφερειακό αν πρόκειται για Περιφέρεια.

Παρ’ όλα αυτά δεν έλειψαν τα “παρατράγουδα” σε

πολλούς Δήμους, με αποτέλεσμα να υπάρχουν σή-

μερα Δήμοι που δεν έχουν καθόλου “συμπαραστάτη”,

-αφού οι υποψηφιότητες δεν συμπλήρωσαν τα 2/3

του σώματος- και κάποιοι άλλοι να εκλέξουν “Συμπα-

ραστάτη του Δημότη και της επιχείρησης” μέσα από

τους ανθρώπους του δημάρχου.

Αυτό όμως είχε ως αποτέλεσμα οι πολίτες να μην εμ-

πιστεύονται το θεσμό, να τον θεωρούν “τσιράκι” του

δημάρχου  και γι’ αυτό σε αρκετούς Δήμους ο θεσμός

έχει ατονίσει και είναι σαν να μην υπάρχει.

Γενικά ο πολίτης, τον “Συμπαραστάτη του πολίτη και

της επιχείρησης” τον βλέπει με καχυποψία, γιατί συ-

νήθως ο περίγυρος του δημάρχου, του περιφερει-

άρχη, του υπουργού και κάθε αρχής δημιουργεί αυλή

με ...αυλικούς.

Ο Δήμος Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης, στην πρώτη

καλλικρατική δημοτική θητεία δεν κατάφερε να εκλέ-

ξει Σ.τ.Δ., από λάθος τακτική και πρόταση κομματικού

προσώπου· έτσι έμεινε σε όλη τη θητεία η θέση κενή.

Στην παρούσα δημοτική Αρχή, εξελέγη Σ.τ.Δ. ο επί

σειρά ετών δημοτικός σύμβουλος του πρώην Δήμου

Βουλιαγμένης, Σωτήρης Ελευθερίου και έχει ήδη δια-

νύσει ένα και πλέον έτος σ’ αυτή τη θέση.

Θεωρήσαμε λοιπόν σκόπιμο, μια που τον Σωτήρη

Ελευθερίου τον γνωρίζουμε για το δημοκρατικό του

πνεύμα και την πραότητά του, να ζητήσουμε να μας

μιλήσει για το θεσμό και πώς τον αντιμετωπίζουν από

τη μια οι πολίτες και από την άλλη οι αιρετοί δημοτι-

κοί άρχοντες αλλά και οι υπηρεσίες του Δήμου.

Ελευθερίου: Σας ευχαριστώ για τη δυνατότητα που

μου δίνετε να σας μιλήσω για το θεσμό του “Συμπα-

ραστάτη του Δημότη και της επιχείρησης”. Ενός θε-

σμού που συμπληρώνει τα έξι χρόνια περίπου.

Το άρθρο 77 του Καλλικράτη, αναφέρεται στη μεσο-

λάβηση μεταξύ των πολιτών, των επιχειρήσεων και

των ΟΤΑ. Σύμφωνα με τις συστάσεις του Συμβουλίου

της Ευρώπης, ο Συμπαραστάτης ανέλαβε να υπηρε-

τήσει τις αρχές της ίσης μεταχείρισης της αμερολη-

ψίας και της διαφάνειας. Δηλαδή ανέλαβε να συμβά-

λει στον εντοπισμό και στη διαχείριση φαινομένων

κακοδιοίκησης που βλάπτουν τη δίκαιη και ισότιμη

σχέση πολιτών και διοίκησης.

Η υπερβολική καθυστέρηση προβλεπομένων ενερ-

γειών με άσκοπες διοικητικές απαιτήσεις και ταλαι-

πωρία, καθ’ υπέρβαση των κανόνων λογικής που

δυστυχώς απαντώνται σε μικρότερο ή μεγαλύτερο

βαθμό.

Ο πολίτης έχει πλέον τη δυνατότητα να προσφύγει

στον Συμπαραστάτη και να βρει λύση, δια της εξωδι-

καστικής οδού εφόσον πράγματι έχει δίκηο. Βέβαια

πρέπει να προκαλέσει προβληματισμό ότι έχουν

εκλέξει “Συμπαραστάτες” μόλις 33 από τους 161 Δή-

μους που έχουν το δικαίωμα βάσει του νόμου.

Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν άνθρωποι με τα

κατάλληλα προσόντα· προφανώς όχι. Σημαίνει ότι

ακόμα και σε αυτό το θέμα υπερισχύουν συχνά οι πα-

ραταξιακές διαφορές. 

Η εμπειρία η δική μου στη θέση του “Συμπαραστάτη”

στα 3Β είναι πολύ θετική, γιατί έχουν διεκπεραιωθεί

με επιτυχία ένας μεγάλος αριθμός υποθέσεων και

έχουν δοθεί λύσεις ή έχει αποδεχθεί ο πολίτης, ότι

έγινε ό,τι ήταν δυνατόν να γίνει.

Πολλές φορές λιμνάζουν θέματα, είτε γιατί ...ξεχάστη-

καν, είτε γιατί δεν ενοχλήθηκαν, είτε γιατί υπάρχει

όγκος εργασίας και δίνονται άλλες προτεραιότητες. 

Αυτά τα χρόνια λειτουργίας ο θεσμός του “Συμπαρα-

στάτη” είδαμε ότι μπορεί να λειτουργήσει στην πράξη

με χειροπιαστά οφέλη για τον πολίτη, η δε ενίσχυση

του θεσμού είναι θέμα Δημοκρατίας, είναι θέμα κουλ-

τούρας.

Ο Σωτήρης Ελευθερίου έχει θητεύσει στην Τ.Α. και
ειδικά στο Δήμο Βουλιαγμένης, από τα έδρανα της
μειοψηφίας κυρίως, με δήμαρχο τον Γρηγόρη Κασι-
δόκωστα.
Εχει δείξει δείγματα γραφής για την πράότητά του,
κάτι πολύ σημαντικό για τη θέση του “Συμπαρα-
στάτη”, του αμερόληπτου κριτή... Του ανθρώπου που
θα έχει την υπομονή να υποστεί και την γκρίνια και
την αγανάκτηση του πολίτη, ασχέτως αν έχει δίκηο
ή άδικο.

Αννα Μπουζιάνη

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε, μέσω τηλε-

διάσκεψης η παρακολούθηση της διαδικασίας για

τη χορήγηση του Πρώτου Διπλώματος Κρουστών

όλης της περιοχής της Θράκης, η οποία διεξήχθη

στο Ωδείο «Φαέθων» στην Αλεξανδρούπολη, από

τους μαθητές και καθηγητές του Τμήματος  Κρου-

στών του  Δημοτικού Ωδείου Λαυρεωτικής «Δημή-

τρης Νικολάου», το οποίο βρίσκεται στην Κερατέα.

Η πρωτοβουλία αυτή στο πλαίσιο της συνεχούς ενη-

μέρωσης και δια ζώσης επιμόρφωσης  των  μαθητών

και  εκπαιδευτικών  εγκαινιάστηκε   για  πρώτη

φορά  πανελλήνια από το Ωδείο της Λαυρεωτικής

και  στοχεύει  να διευρύνει και  να  αναπτύξει  το  εν-

διαφέρον  των  μαθητών  και  εκπαιδευτικών για την

καλλιέργεια της Μουσικής Παιδείας και ταυτόχρονα

με τρόπο πρωτοποριακό  να θέσει γερές  βάσεις στη

μόρφωση των μαθητών μας.

Στηριζόμενοι στη συγκινητική ανταπόκριση των μα-

θητών, γονιών και εκπαιδευτικών του Ωδείου μας  θα

συνεχίσουμε ανάλογες προσπάθειες τόσο στα κρου-

στά όσο και σε άλλα όργανα αναπτύσσοντας πολι-

τιστικές σχέσεις και ανταλλαγή εμπειριών με

πολιτιστικούς φορείς και αποδεικνύοντας πως η βιω-

ματική προσέγγιση της Μουσικής δίνει τη δυνατό-

τητα στους μαθητές  όχι μόνο να σκέφτονται

αναφορικά με τον κόσμο αλλά και να δρουν μέσα σε

αυτόν, καλλιεργώντας  τις γνωστικές, συναισθημα-

τικές και επικοινωνιακές  τους δεξιότητες.  

Στο  σημείο  αυτό  αξίζει  να  ευχαριστήσουμε την δη-

μοτική  αρχή  που  μας  προσέφερε  ένα πολύ  ζεστό

και  ευχάριστο περιβάλλον  καθώς  για  πρώτη  φορά

λειτούργησε  η θέρμανση  στο  Ωδείο  μας!

Ο  Καλλιτεχνικός   Δ/ντής

Μακαντάσης  Θεμιστοκλής

Μουσική τηλεδιάσκεψη από το Δημοτικό Ωδείο Λαυρεωτικής

Συμπαραστάτης του Δημότη 

και της επιχείρησης
ένας παραξηγημένος θεσμός
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«Ο Καλύτερος Φίλος Μου»

Το Δημοτικό Κινηματοθέατρο Μαρκοπούλου «Άρτεμις» παρουσιάζει σε Α΄προ-

βολή το έργο«Ο Καλύτερος Φίλος Μου» (A Dog's Purpose),  ως και την Τε-

τάρτη, 8 Φεβρουαρίου 2017.

Προβολή: 5.15 μ.μ.
Σκηνοθεσία: Λάσε Χάλστρομ

Πρωταγωνιστούν οι ηθοποιοί: Μπριτ Ρόμπερτσον, Κ. Τ Άπα, Τζον Όρτιζ, Ντένις

Κουέιντ, Τζος Γκαντ

Βασισμένο στο best-seller μυθιστόρημα του Γ. Μπρους Κάμερον,  η ταινία «Ο
καλύτερος φίλος μου» ακολουθεί τη συγκινητική κι εκπληκτική ιστορία ενός
αφοσιωμένου σκύλου, ο οποίος βρίσκει το νόημα της ύπαρξής του, μέσα από
τις ζωές των ανθρώπων με τους οποίους συνδέεται, μαθαίνοντάς τους να γε-
λάνε και να αγαπάνε!
Γενική είσοδος: 7 Ευρώ.

Κάθε Τετάρτη, δυο εισιτήρια στην τιμή του ενός, μόνο με 7 Ευρώ!

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗ/ΦΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ «ΑΡΤΕΜΙΣ»

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

«H πόλη»
του Μάρτιν Κριμπ

Ο Μάρτιν Κριμπ, είναι ένας από τους σημαντικότε-

ρους σύγχρονους Άγγλους συγγραφείς και ο θεα-

τρικός οργανισμός ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ, που το γνωρίζει,

μας παρουσιάζει ένα από τα καλύτερα έργα του. Σε

σκηνοθεσία Χρίστου Λύγκα, Κάθε Δευτέρα και

Τρίτη  στο Θέατρο Δημήτρης Ροντήρης

Τρία πρόσωπα, η Κλαιρ, η Τζένη και ο Κρις, μάχον-

ται με τους εαυτούς τους να δώσουν νόημα σε έναν

υπό κατάρρευση κόσμο. Η αιτία είναι η Πόλη που

ζούνε. Μία Πόλη κυριαρχημένη από ανασφάλεια,

αποξένωση, μια γενικευμένη καταδίωξη όλων, μια

πόλη όπως όλες οι άλλες...

Μία παράσταση, που με αξιοθαύμαστο τρόπο απο-

τυπώνει τη διαρκή ανησυχία και το βουβό φόβο στο

δημόσιο και ιδιωτικό φόντο μίας μοντέρνας μεγα-

λούπολης.

Με έναν εκκεντρικά γραμμένο τρόπο, ο  Μάρτιν

Κριμπ μας περνάει το μήνυμα του, ότι δηλαδή το

όραμα μίας ουτοπικής Πόλης που φανταζόμαστε

και τόσο ποθούμε ίσως να μην έρθει ποτέ.

Τζωρτζίνα Καλέργη 

Αθέατο Μουσείο - «ένα αίνιγμα 7000 χρόνων»

Το Αθέατο Μουσείο είναι η επιτυχημένη δράση του Εθνικού Αρχαιολογικού Μου-

σείου που προβάλλει επιλεγμένες αρχαιότητες από τον κόσμο των αποθηκών.

Κάθε δύο μήνες ένα αντικείμενο παρουσιάζεται στους επισκέπτες για πρώτη

φορά και ξεδιπλώνει την αφήγηση της άγνωστης ιστορίας του. 

Μετά από τα έντεκα θαυμάσια αντικείμενα που ήρθαν στο φως της έκθεσης έως

τώρα, το Αθέατο Μουσείο υποδέχεται «ένα αίνιγμα 7000 χρόνων». Πρόκειται για

ένα μοναδικό σε μέγεθος έργο γλυπτικής της τελικής νεολιθικής περιόδου, που

αποδίδει αινιγματικά την ανθρώπινη μορφή. Το «αίνιγμα 7000 χρόνων» αναδύ-

θηκε την Δευτέρα 30 Ιανουαρίου στην «αίθουσα του βωμού» (αιθ.34) για να πα-

ραμείνει εκεί ως την Κυριακή 26 Μαρτίου 2017. 

28ης Οκτωβρίου (Πατησίων) 44, Αθήνα Πληροφορίες: 213214 4891

Δαιμονισμένοι
Βασισμένο στο μυθιστό-

ρημα του Φιόντορ Μιχαή-

λοβιτς Ντοστογιέφσκι

Το Εθνικό Θέατρο στη

σκηνή Κοτοπούλη – REX,

που στο πλαίσιο της νέας

πολιτικής του θεάτρου απο-

τελεί πλατφόρμα συνομι-

λίας με τις άλλες

παραστατικές τέχνες, πα-

ρουσιάζει, σε σκηνοθεσία

και πρωτότυπη μουσική του

Αναπληρωτή Καλλιτεχνικού

Διευθυντή Θοδωρή Αμπαζή,

μια παράσταση βασισμένη

στο μυθιστόρημα του Ντο-

στογιέφσκι.

Δώδεκα ηθοποιοί, πέντε

μουσικοί και μια λυρική τρα-

γουδίστρια συνδιαλέγονται

επί σκηνής και δημιουργούν

ένα ψηφιδωτό διαφορετι-

κών τεχνών, ερμηνεύοντας

ένα θεατρικό ορατόριο.

«Οι καιροί ήταν περίεργοι·
κάτι καινούργιο, κάτι πολύ
παρά ξενο, υπερίπτατο. Στην
πόλη μιλούσαν για μας: ότι
η παρέα μας ήταν φυτώριο
ελευθεροφροσύνης, ακολα-
σίας και αθεϊσμού.

Εθνικό Θέατρο - Θέατρο

Rex - Σκηνή Μαρίκα Κοτο-

πούλη, Πανεπιστημίου 48,

Αθήνα, +302103301881,

+302103305074,

http://www.n-t.gr

"Η Πλατυτέρα

των Ουρανών"

Προβολή Ντοκιμαντέρ

στην Εστία Νέας Σμύρ-

νης, Πέμπτη 9 Φεβρουα-

ρίου 2017 | Ωρα 10:00 της

Μ. Παπαλιού: “Η Πλατυ-

τέρα των Ουρανών” από

τη σειρά “Δεν είσαι

μόνος”.

Η προβολή θα πραγματο-

ποιηθεί στον 3ο όροφο

της ΕΣΤΙΑΣ Νέας Σμύρ-

νης.

Aποκριάτικο γλέντι

Ο Εξωραϊστικός - Πολιτιστικός Σύλλογος “Λυκού-

ριζα Λαγονησίου”, οργανώνει αποκριάτικο γλέντι,

το Σάββατο 18 Φεβρουαρίου στις 8.30μ.μ. στην τα-

βέρνα “Μουρούζη” στα Καλύβια.

Καλούν μέλη και φίλους να διασκεδάσουν με 12

ευρώ τρώγοντας πλούσιο φαγητό, πίνοντας ελεύ-

θερα ποτά και προπαντός χορεύοντας με ζωντανή

μουσική.

Προσκλήσεις περιορισμένες από το Γραφείο του

Συλλόγου και στα τηλέφωνα 6947661320,

6972412011, 6937415173
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Ο Eξωραϊστικός - Εκπολιτιστικός

Σύλλογος “Νέα Παλλήνη” κόβει πίτα

Η ετήσια κοπή της βασιλόπιτας του Εξωραϊστικού -

Εκπολιτιστικού Συλλόγου “ΝΕΑ ΠΑΛΛΗΝΗ” θα γίνει

το Σάββατο 11 Φεβρουαρίου και ώρα 18:30 στην αί-

θουσα του Κ.Α.Π.Η. Παλλήνης (Λ. Πουλή, δίπλα στο

Μουσικό Σχολείο Παλλήνης).  

Η “Δημοτική Βούληση”

κόβει Βασιλόπιτα 

Η Δημοτική Βούληση Βάρης Βούλας Βουλιαγμέ-

νης και ο επικεφαλής της παράταξης, Δημοσθένης

Δόγκας, διοργανώνουν εκδήλωση για την κοπή

της βασιλόπιτας του 2017. 

Την Κυριακή 12 Φεβρουαρίου 2017, στις 7 μ.μ. στο

Vive Mar (Κ. Καραμανλή 18, Βούλα, δίπλα από το

Δημαρχείο). 

Το 7ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Επι-

κούρειας Φιλοσοφίας, οργανώνεται

και εφέτος για το ΣαββατοΚύριακο

11 και 12 Φεβρουαρίου 2017, στο

Πολιτιστικό Κέντρο Γέρακα (Κλει-

τάρχου και Αριστείδου, Γέρακας), 

email: info@kedg.gr, Τηλέφωνο: 210

6619937

Ο τόπος και ο χρόνος που διοργα-

νώνεται το Πανελλήνιο Συμπόσιο

Επικούρειας Φιλοσοφίας δεν είναι

τυχαίος. Το ιστορικό 1ο Πανελλή-

νιο Συμπόσιο πραγματοποιήθηκε το

Φεβρουάριο του 2011 στον Γέρακα

του Δήμου Παλλήνης Αττικής με

πρωτοβουλία των Φίλων Επικού-

ρειας Φιλοσοφίας και την αμέριστη

στήριξη του Δήμου Γέρακα (κατόπιν

Δήμου Παλλήνης), προς τιμήν του

Επίκουρου, ο οποίος καταγόταν

από τον αρχαίο Αθηναϊκό Δήμο

Γαργηττού, σύμφωνα με τον βιο-

γράφο Διογένη Λαέρτιο και ο

οποίος σήμερα ταυτίζεται με το Γέ-

ρακα. "Επίκουρος Νεοκλέους και

Χαιρεστράτης, Αθηναίος, των

δήμων Γαργήττιος, γένους του των

Φιλαϊδών".

Η επιλογή της ημερομηνίας διεξα-

γωγής του συμποσίου έγινε ώστε

να συμπίπτει με τον μήνα που γεν-

νήθηκε ο μεγάλος φιλόσοφος. Ο

Επίκουρος σύμφωνα με τον Διο-

γέννη Λαέρτιο γεννήθηκε "μηνός

Γαμηλιώνος εβδόμη", δηλαδή τον

αττικό μήνα Γαμηλιώνα. Ο Φε-

βρουάριος ταυτίζεται κατά το δυ-

νατό με τον αττικό μήνα Γαμη-

λιώνα.

Μετά από πρόταση του Δημάρχου

Παλλήνης Αθανασίου Ζούτσου, το

Συμπόσιο πραγματοποιείται σε μό-

νιμη βάση στον τόπο καταγωγής

του φιλοσόφου Επίκουρου, το ση-

μερινό Γέρακα του Δήμου Παλλή-

νης, ως κληρονόμο του αρχαίου

Δήμου Γαργηττού, τον Φεβρουάριο

κάθε έτους.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

Διοργανωτές: Δήμος Παλλήνης,

Φίλοι Επικούρειας Φιλοσοφίας "Κή-

ποςΑθηνών" και "Κήπος Θεσσαλο-

νίκης".

Το αναλυτικό πρόγραμμα στο

www.ebdomi.com/πολιτιστικά

7ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Επικούρειας ΦιλοσοφίαςΕτήσιο χορό με τον 

Προοδευτικό - Εξωραϊστικό

Σύλλογο Αγ. Μαρίνας  Κορωπίου

Ο  Προοδευτικός - Εξωραϊστικός Σύλλογος Αγίας Μα-

ρίνας προσκαλεί στον ετήσιο αποκριάτικο χορό που

διοργανώνει  στην ταβέρνα “Ελαιώνας” (Αγίου  Θωμά

15, Παιανία, τηλ: 210 6643442), το  Σάββατο  11  Φε-

βρουαρίου 2017. Ώρα  προσέλευσης 21.00.

Ελάτε να ξορκίσουμε συλλογικά 
τις μουντές  ημέρες που βιώνουμε

Με  Ζωντανή μουσική - Πλούσιο φαγητό  – Απεριόρι-

στο κρασί  και Ποτά και  αποκριάτικο ξεφάντωμα.

Τιμή  Πρόσκλησης: Ενήλικες: 20   ευρώ

Μαθητική - Φοιτητική: 12€ Παιδική (έως 12 ετών): 8 €

(Οι Μαθητικές,  φοιτητικές και παιδικές προσκλήσεις

επιδοτούνται από τον σύλλογο)

Με την συμμετοχή σας  ενισχύετε  το πολιτιστικό και

κοινωνικό  έργο του συλλόγου.

Πληροφορίες – Συμμετοχή στα  Τηλ.:  698 347 5960 –

698 1808503 – 693 261 9592  Ο Σύνδεσμος Οικιστικών περιοχών

“Αμπελώνα”κόβει πίτα

Ο Σύνδεσμος Οικιστικών περιοχών Αλυκού και γύρω

περιοχών “Ο Αμπελώνας” καλεί στο κόψιμο της πίτας

του, την Κυριακή 5 Φεβρουαρίου στις 11 το πρωί στο

Πολιτιστικό Κέντρο, (Λεωφ. Αγ. Μαρίνας). 

Τη πίτα θα ευλογήσει ο Αρχιμανδρίτης πατήρ  Νε-

κτάριος παρουσία του δημάρχου Δημητρίου Κιούση. 

Τριήμερο αποκριάς σε 

Γαλαξίδι-Ναύπακτο-Ορεινή 

Ναυπακτία-Δελφούς

Με το αποκριάτικο έθιμο του αλευρομουτζουρώματος θα το

ρίξουν  έξω αυτό το τριήμερο της αποκριάς η «Εναλλακτική

Δράση» και όσοι τους ακολουθήσουν στην εξόρμηση. Ένα

έθιμο που θέλει  τους ντόπιους να μαζεύονται όλη την τελευ-

ταία εβδομάδα της αποκριάς και ιδιαίτερα την Καθαρή Δευ-

τέρα στο λιμάνι  και “εφοδιασμένοι” με σακούλες αλευριού και

μπογιάς, να επιδίδονται σε «επικές» μάχες, που κρατάνε για

ώρες. Το έθιμο έχει τις ρίζες του στην εποχή του Βυζαντινής

Αυτοκρατορίας που οι παλιάτσοι των ιπποδρόμων χρωμάτιζαν

τα πρόσωπα τους. Στο Γαλαξίδι θα  θα επισκεφθούν το Ναυ-

τικό Μουσείο και θα περιπλανηθούν στην πλούσια ναυτική πα-

ράδοση, θα ξεναγηθούν στον περίφημοναό του Αγίου

Νικολάου τρίκλιτη βασιλική με τρούλο εστιάζοντας στο τέμ-

πλο που ανήκει στην ξυλογλυπτική  τέχνη του 19ου αιώνα σε

τεχνοτροπία “μπαρόκ”.  

Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής μόνο τηλεφωνικά 

Νόρα Πολυδούρη  6949138298  9-2 το πρωί και 5-7 το από-

γευμα 

"Ιστορίες και Μνημεία της
Κωνσταντινούπολης".

Ο Σύλλογος Μανιατών Νοτίων Προαστίων σε συ-

νεργασία με τη Λέσχη Πολιτισμού Βούλας καλούν

την Τετάρτη 8 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 7 μ.μ.

στην παρουσίαση του θέματος "Ιστορίες και Μνη-
μεία της Κωνσταντινούπολης". Την παρουσίαση θα

κάνει η ξεναγός Φωτεινή Παλαβιτσίνη.

Η εκδήλωση γίνεται στην αίθουσα της Πνευματικής

Εστίας Βούλας (Ζεφύρου 2 και Αγίου Ιωάννου -

Βούλα). Είσοδος ελεύθερη

Πληροφ.: 210 - 8957349  Σωτήρης Αγγελετόπουλος 
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«Κεραίες & ηλεκτρομα-

γνητική ακτινοβολία 

– Θεσμικό πλαίσιο 

στην Ελλάδα»

Η «ΧΡΥΣΗ ΤΟΜΗ», προγραμματίζει το Σαββα-

τοκύριακο 4-5 Φεβρουαρίου σε συνεργασία με

τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του Γυ-

μνασίου Κερατέας, ομιλί με θέμα «Κεραίες &
κινητά τηλέφωνα: Μύθοι και πραγματικό-
τητα». Ομιλητές θα είναι ο συντοπίτης Νεκτά-

ριος Μωραΐτης - Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχ/κός,

Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό του ΕΜΠ

και ο Κωνσταντίνος Κάππας - Καθηγητής Ιατρι-

κής Φυσικής – Ακτινοφυσικής, Παν. Θεσσαλίας

με θέμα.

Η εκδήλωση γίνεται την Κυριακή 5 Φεβρουα-

ρίου ώρα 19:00 στην αίθουσα του Συνδέσμου

(Λ. Αθηνών-Σουνίου 55)  

Λεωφόρος Βουλιαγμένης, πρώτη του Φλεβάρη, ώρα 5.30μ.μ..

Μικρό τροχαίο που παραλίγο να εξελιχθεί σε τραγωδία.

Δύο αυτοκίνητα συγκρούονται παράλληλα επί της Λεωφ. Βουλιαγμένης

στο φανάρι με τη διασταύρωση της Πρ. Πέτρου. Τα Ι.Χ. έρχονται από Γλυ-

φάδα. Το ένα ξεφεύγει όλο δεξιά και ανεβαίνει πάνω στο κράσπεδο - πε-

ζοδρόμιο. Εκεί όμως αρχίζει το βύθισμα του παραδρόμου, όπου αποκάτω

έχει καταστήματα.

Ο δεξιός μπροστινός τροχός του οχήματος κρέμεται στο κενό. Ενα τικ πιο

πέρα και το όχημα θα έπεφτε αποκάτω, με τραγικές συνέπειες και για τον

οδηγό του οχήματος, αλλά και γιατί εκείνη τη στιγμή περνούσαν αποκάτω

όχημα και πεζοί.

Οπως σωστά επισημαίνει ο ενεργός πολίτης, που μας παραχώρησε και τις

φωτογραφίες, Θεόδωρος Σαλλιαρέλης, σ’ αυτό το πεζοδρόμιο που δεν

έχει “πλάτη” πρέπει να μπει οπωσδήποτε μία μπάρα, όπως τοποθετούνται

στις νησίδες. Ας το δεί αυτό η Δημοτική Αρχή των 3Β.

Με την εκλογή τεσσάρων  νέων μελών, συμπληρώθηκε

το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Δημάρχων Αττι-

κής, μετά από την πρόσφατη τροποποίηση του κατα-

στατικού της και τη διεύρυνσή του από 9μελές σε

13μελές.

Παμψηφεί από τα μέλη της Τακτικής Γενικής Συνέλευ-

σης, εξελέγησαν οι:

Παντελής Ειρηνάκης, τ. Δήμαρχος Αγ. Δημητρίου,

Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, Δήμαρχος Βάρης-Βούλας-

Βουλιαγμένης

Νίκος Μπάμπαλος, Δήμαρχος Ηρακλείου Αττικής

Δημήτριος Μούρτζης, Δήμαρχος Αίγινας

Γιώργος Κουράσης, τ. Δήμαρχος Χαλανδρίου (αναπλ.

Μέλος)

Η τακτική Γενική Συνέλευση της ΕΝ.Δ.Α. πραγματοποι-

ήθηκε στο ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ, την Τετάρτη 1 Φε-

βρουαρίου 2017, όπου και ενέκρινε τον απολογισμό του

2016, τον προϋπολογισμό του 2017. Παράλληλα  έκο-

ψαν την πρωτοχρονιάτικη πίτα της Ένωσης ο Πρόεδρος

Π. Καμάρας με τον Πρόεδρο της Π.Ε.Δ.Α. Νίκο Σα-

ράντη.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν ο Αντιπεριφερειάρχης

Πέτρος Φιλίππου, ο Αντιπρόεδρος της Π.Ε.Δ.Α. Γ. Ιωα-

κειμίδης, τα μέλη του Δ.Σ. Δημήτρης Στεργίου και Ηρα-

κλής Γκότσης, και εκπρόσωποι άλλων φορέων.

Το κλίμα της εκδήλωσης ήταν ιδιαίτερα θερμό με διά-

χυτα τα αισθήματα φιλίας και συναδελφικότητας που

διακατέχουν τα μέλη της Ένωσης.

Συμπληρωματικές αρχαιρεσίες στην Ένωση Δημάρχων
Μέλος του Δ.Σ.  ο δήμαρχος των 3Β Γρηγόρης Κωνσταντέλλος

Τα τέσσερα νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ι.Χ. κρεμάστηκε στη Λεωφ. Βουλιαγμένης, στη Βούλα
Ανάγκη τοποθέτησης “μπάρας”
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Πρόσκληση για 

καλοκαιρινή εργασία

καλεί ο Δήμος 

Λαυρεωτικής

Ο Δήμος Λαυρεωτικής καλεί όλους τους νέους ηλι-

κίας 20-25 ετών να θέσουν υποψηφιότητα για κα-

λοκαιρινή έμμισθη εργασία στον αδελφοποιημένο

Δήμο του Quimper στη Βρετάνη της Γαλλίας τον

Ιούλιο του 2017. Οι δύο (2) νέοι που θα επιλεγούν,

θα έχουν μια μοναδική ευκαιρία να εμπλουτίσουν

τις εμπειρίες τους και το βιογραφικό τους. 

Προϋποθέσεις συμμετοχής:

• Φοιτητής/τρια

• Πολύ καλή προφορική και γραπτή γνώση Γαλλικών 

• Ενδιαφέρον για την ευρωπαϊκή ταυτότητα και τη

γαλλική κουλτούρα

• Κοινωνικότητα 

• Αυτονομία

• Ευρύτητα πνεύματος

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέρχονται στο

Γραφείο Δημάρχου του Δήμου Λαυρεωτικής (Κουν-

τουριώτη 1, Λαύριο)  έως και τις 15 Φεβρουαρίου

2017, ώρες 10:00-17:00. Οι υποψήφιοι πρέπει να

καταθέσουν σε φάκελο ένα Βιογραφικό Σημείωμα

(CV) και μια Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

(Lettre de Motivation) στα Ελληνικά και τα Γαλλικά,

έκτασης 2 παραγράφων. 

Διανομή προϊόντων

χωρίς μεσάζοντες

O Δήμος Παλλήνης οργανώνει την 25η Δια-

νομή Προϊόντων “Χωρίς Μεσάζοντες”, το Σάβ-

βατο 18 Φεβρουαρίου, μπροστά στο

Δημαρχείο Παλλήνης στο Γέρακα (Ιθάκης).

Κάνετε τις παραγγελίες σας στα www.market-

pallinis.gr,  www.pallini.gr

Σε ...πλατεία Συντάγματος μετα-

τράπηκε η καρδιά της Βάρκιζας,

την Τρίτη 31/1 τη νύχτα όταν μετά

από πρόσκληση, συγκεντρώθηκαν

εκατοντάδες θεατές και οδηγοί τε-

τρακύκλων και δικύκλων, προκει-

μένου να κάνουν επίδειξη των

δυνατοτήτων τους...

Βέβαια λογάριαζαν χωρίς τον ...ξε-

νοδόχο, γιατί τα μηνύματα μέσω

ίντερνετ δεν τα διάβασαν μόνο οι

ενδιαφερόμενοι, αλλά και η Αστυ-

νομία η οποία πήγε ...πρώτη. Ετσι

τα σχέδια χάλασαν και η “εκδή-

λωση” μεταφέρθηκε από το  Ribas

στην ...καρδιά της Βάρκιζας,  στη

διασταύρωση Λ. Ποσειδώνος & Β.

Κωνσταντίνου μπροστά στο Ζάχο. 

Εκεί όμως δεν άργησε να εμφανι-

στεί και η Αστυνομία, αλλά αυτή

τη φορά συνοδευόμενη με ΜΑΤ!!

Tα επεισόδια δεν άργησαν να εκ-

δηλωθούν ένθεν και ένθεν. Σε λίγο

η Βάρκιζα μετετράπη σε ...Σύν-

ταγμα από τα καπνογόνα και τα

χημικά, ενώ παράλληλα άρχισε πε-

τροπόλεμος από τους συγκεντρω-

μένους.

Η παραλιακή από την Βάρκιζα

μέχρι το Ribas έμεινε κλειστή για

αρκετό διάστημα και η Αστυνομία

προχώρησε σε συλλήψεις.

Βέβαια τέτοιου είδους κόντρες

δεν γίνονται πρώτη φορά και ιδιαί-

τερα στην περιοχή της Βάρκιζας.

Αλλά πρώτη φορά είδαμε να κατε-

βαίνουν ΜΑΤ και να χτυπούν.

Αυτό είναι μικρόβιο που δεν φεύ-

γει με βία. Θεωρούμε ότι πρέπει η

πολιτεία να βρει έναν χώρο, που

να μπορεί να τους τον διαθέσει

κατά καιρούς (όχι μία φορά το

χρόνο) για να ...εκτονώνονται.

Είναι κρίμα, βέβαια, αυτό το αίμα

που βράζει να εκτονώνεται σε εξα-

τμίσεις και κόντρες...

Κόντρες και χημικά στη Βάρκιζα

Mε υπογραφή δεκαέξι συμβούλων του Δημοτικού Συμβου-

λίου, ο  Δήμο; Μαραθώνα συνεδρίασε, όχι όπως ορίζει ο

νόμος (εντός έξη ημερών) αλλά σε τακτική συνεδρίαση,

μετά από δύο περίπου μήνες(!)  με ημερήσια διάταξη τα 4

θέματα που έθεταν οι σύμβουλοι της μειοψηφίας που υπέ-

γραφαν και το αίτημα. Τα θέματα:

1. Οριστική αποχώρηση του Δήμου Μαραθώνος και απαί-

τηση διάλυσης του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Ν. Μάκρης

που σκοπός  του ήταν το τσιμεντονήσι που ακύρωσε το

ΣτΕ.

2. Αγωγή για ζημία στο Δήμο 789.506 €  κατά του συνόλου

των εμπλεκομένων στην υπόθεση του κωπηλατοδρομίου, 

3. Τη μη παραπλάνηση τρίτων από τη χρήση του ονόματος

Μαραθώνας από το ιδιωτικό Ίδρυμα  Marathon Fountation

4. Να εφαρμόζει ο Πρόεδρος του ΔΣ τα προβλεπόμενα για

τις αρμοδιότητες του Γραμματέα του ΔΣ.

Το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε  ομόφωνα (33 ψήφοι

υπέρ, 0 κατά) τις εισηγήσεις των Συμβούλων της μειοψη-

φίας και βρέθηκε ο δήμαρχος, Ηλίας Ψινάκης, μόνος...

Εκεί που υπήρξε έντονη αντίδραση από το δήμαρχο ήταν

το 3ο θέμα που ζητούσε το Δ.Σ. να αποσύρει το όνομα

Marathon Fountation, εταιρεία που έχει ιδρύσει ο Ηλίας Ψι-

νάκης, γιατί ο τίτλος παραπλανά και είναι ιδιωτική εταιρεία

και όχι του Δήμου.  Ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι η συγκεκριμένη

εταιρία συστήθηκε με αποκλειστικό γνώμονα τα συμφέ-

ροντα των κατοίκων του Δήμου Μαραθώνα «την έφτιαξα
για να παρακάμψω τις δυσκολίες του Δημοσίου», δήλωσε. 

Με ομόφωνη απόφασή του το Δημοτικό Συμβούλιο Μαρα-

θώνα κάλεσε τον Ηλία Ψινάκη: 1) Να αφαιρέσει το όνομα

«Μαραθώνας» από την επωνυμία της εταιρίας του, 2) Να

δημοσιοποιήσει όλα τα οικονομικά και περιουσιακά στοι-

χεία της εταιρίας του προς ενημέρωση των δημοτών του

Μαραθώνα.

Οργισμένος ο Δήμαρχος Μαραθώνα αρνήθηκε να προχω-

ρήσει στην υλοποίηση είτε της μίας, είτε της άλλης εισή-

γησης, απαντώντας «τη δική μου εταιρία θα τη διοικώ όπως
το θέλω εγώ, θα της δίνω ότι όνομα γουστάρω, και όποιος
θέλει να την ελέγξει ας πάει στον Εισαγγελέα».

Αλλά δεν γνωρίζει προφανώς ο δήμαρχος ότι οι δημοτικοί

σύμβουλοι αποφασίζουν και εκείνος υποχρεούται να υλο-

ποιήσει τις αποφάσεις τους. Και σίγουρα, σύντομα θα βρε-

θεί άσχημα μπλεγμένος...

«Κοινωνικές και πολιτικές
συμμαχίες για την Ελλάδα

που μας αξίζει»

Οι Ο.Μ. ΣΥΡΙΖΑ Αλίμου, Αργυρούπολης, Βάρης Βού-

λας Βουλιαγμένης, Ελληνικού και Γλυφάδας του ορ-

γανώνουν εκδήλωση την Κυριακή 5 Φεβρουαρίου

2017 και ώρα 11π.μ. στο Δημαρχείο Γλυφάδας (Άλ-

σους 15), με θέμα: «Κοινωνικές και πολιτικές συμ-
μαχίες για την Ελλάδα που μας αξίζει»
Ομιλητής: ο Υπ. Εσωτερικών Πάνος Σκουρλέτης.

Μειοψηφία ο δήμαρχος Μαραθώνα!

Όλο το συμβούλιο απέναντί του
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Όταν ο χριστιανισμός  πέρασε έξω από τα σύνορα της Πα-

λαιστίνης, και ήρθε σε διάδοση στο χώρο των “Εθνικών”,

δηλαδή στους μη  Ιουδαίους κατά το θρήσκευμα, η σκυτάλη

της εξάπλωσης δόθηκε στους Έλληνες που κρατούσαν την

ελληνική γλώσσα.

Και  οι πρώτες  χριστιανικές κοινότητες λοιπόν, είδαν  φως

από Έλληνες ή και εξελληνισμένους Ασιάτες. 

Έτσι η ελληνική Σμύρνη  ιδρύει την Εκκλησία της Λυών και

της Βιέννης, και η ελληνική γλώσσα ως τα μέσα του 3ου

μ.Χ. αιώνα,  γίνεται η μόνη γλώσσα της  θείας Λειτουργίας

και σε αυτή τη γλώσσα πάλι, γράφονται τα 27 βιβλία της Κ.

Διαθήκης,  ενώ η Π. Διαθήκη έχει ήδη μεταφραστεί στα ελ-

ληνικά από ελληνιστές Ιουδαίους της Αλεξάνδρειας. 

Η Χριστιανική Γραμματεία στα μέσα του 2ου μ.Χ. αιώνα  πα-

ρατηρούμε να αναπτύσσεται παράλληλα, αλλά και στο πε-

ριθώριο της ειδωλολατρίας, χωρίς όμως αυτή να έρχεται

σε καμιά επαφή μαζί της.  

Στο δε περιεχόμενό της  δείχνεται να  ασχολείται κατ΄ εξο-

χήν με την εσωτερική ζωή και τα τρέχοντα προβλήματα των

χριστιανών. 

‘Ιδιον του γραπτού  της εποχής είναι η τακτική των “Επιστο-

λών”. 

Με “Επιστολές” ο απόστολος Βαρνάβας γράφει αλλά  και ο

Κλήμης  της Ρώμης “Προς Κορινθίους”, ή  και ο επίσκοπος

Ιγνάτιος Αντιοχείας που φτάνουν σε  δεκαεπτά  τον αριθμό.

Ακόμη ο Πολύκαρπος Σμύρνης “Προς Φιλιππισίους” και

άλλοι.  

Σε αυτή την εποχή πάλι, με την “Αποκάλυψη του Ιωάννη”

δίνει την παρουσία της και  η λεγομένη “Προφητική φιλο-

λογία”.

Από τα μέσα του 2ου  μ.Χ. αιώνα  όμως,  η χριστιανική

Γραμματεία  αλλάζει πρόσωπο γραφής  και αρχίζει να γίνε-

ται ποιοτικά και ποσοτικά πιο σημαντική, καθώς πλέον δίνει

χώρο για την ανάδειξη  δικών της αξιόλογων συγγραφέων,

οι οποίοι τώρα ακούνε στο όνομα “Απολογητές”,  δηλαδή

υπερασπιστές του χριστιανισμού απέναντι των ειδώλων και

έναντι του Μωσαϊκού νόμου. 

Οι συγγραφές τους γίνονται γνωστές ως “Απολογίες” και

απευθύνονται δε κυρίως προς τους Ρωμαίους αυτοκράτο-

ρες, από τους οποίους ζητούν την συνηγορία  τους υπέρ

της  θρησκείας του  Χριστού. 

Στη μεγάλη  σειρά των “Απολογιών”, έχομε επιλεκτικά την

του Κοδράτου, την του Αθηναίου φιλοσόφου Αριστείδη, την

του Τατιανού, την του Ιουστίνου  αλλά και άλλων.  

Από τα μέσα  πάλι και μετά πάντοτε του ίδιου αιώνα, κά-

νουν την εμφάνιση τους συγγραφείς με λόγους “Προτρε-

πτικούς”, με σκοπό τον προσηλυτισμό ή  “Αντιαιρετικούς”,

δηλαδή αγωνιστικούς υπέρ  του δόγματος.

Στις τελευταίες αυτές ομάδες διακρίνομε τον στωικό φιλό-

σοφο Πάνταινο να διευθύνει στην Αλεξάνδρεια την “Κατη-

χητική  σχολή” και μετά να την παραδίνει στους πρώτους

δημιουργούς τής χριστιανικής φιλολογίας, δηλαδή στον

Κλήμεντα τον Αλεξανδρέα και  στον Ωριγένη (185- 254).

Ο Ωριγένης  μας διδάσκει ότι «η γνώση  φωτίζει τη συνεί-
δηση του χριστιανού, για να μπορέσει να γίνει ο όντως
πραγματικός χριστιανός».
Αργότερα  φεύγει και  ο Ωριγένης, έρχεται στην Καισάρεια

όπου και ανοίγει μια δική του  φιλοσοφική σχολή. 

Στα στερνά του ο Ωριγένης  όπως και ο Κλήμης φαίνεται

να ασπάστηκαν  τον χριστιανισμό.  

Τελικά δε ο Ωριγένης  όταν βρέθηκε στην Τύρο της Φοινί-

κης, κατά την διάρκεια των διωγμών  από τον αυτοκράτορα

Δέκιο, συνελήφθη,  φυλακίστηκε, βασανίστηκε, και κατα-

βεβλημένος  μετά από τέσσερα χρόνια πέθανε. 

Στέκομαι στον  τολμηρό  έστω  και ακραίο, αλλά οπωσδή-

ποτε  ελεύθερο λόγο του, για τον οποίο μαζί με τις σκέψεις

του, κάποτε οφείλω να γράψω περισσότερα.

Για σήμερα απλά θα αναφέρω  από τα  συγγράμματά  του,

το “Εξαπλά” όπου εξετάζονται από διαφορετικές οπτικές

γωνίες  τα κείμενα της Π. Διαθήκης, το “Περί Αρχών” που

βάζει τις πρώτες δογματικές βάσεις της θρησκείας, και στο

οποίο τονίζει  ότι «ο πιστός που έχει εντρυφήσει στις δογ-
ματικές αρχές, μπορεί να στοχαστεί και πιο πέρα από αυτά
τα δεσμευτικά όρια».
Στο “Κατά Κέλσου”,  πάλι, υποστηρίζει ότι «η χριστιανική
θρησκεία δεν φιμώνει τον φιλοσοφικό νού, και ότι η χρι-
στιανική πίστη, δεν είναι ούτε προϊόν προκατάληψης της
τυφλής μάζας, ούτε και μια διαφυγή για τους  κοινωνικά πε-
ριθωριακούς και ασυμβίβαστους». και στο “Περί Ευχής” δη-

λώνει  ότι «στην παντοδυναμία του θεού, δεν μπορεί αυτός
που στερείται ηθικής ποιότητας στη ζωή του, να προσφεύ-
γει για να νομιμοποιήσει την παράνοια ή την ακρότητα
του».
Ρήσεις ρηξικέλευθες και διαχρονικές, που πάντα θα εντυ-

πωσιάζουν και θα προβληματίζουν τις συνειδήσεις μας.

Τέλος πάντων, και επειδή δεν μπορούσε να κρατήσει το

στόμα του κλειστό για όσα πρωτοποριακά και αντιδογμα-

τικά δεν άρεσαν,  η Εκκλησία δεν τον ενέκρινε. 

Σιγά σιγά προχωρούμε στην “Γραμματεία” του 4ου μ.Χ.

αιώνα, όταν ο χριστιανισμός πλέον έχει ανέβει σε επίσημη

θρησκεία και τώρα εκείνη  η παλιότερη ρητορεία  μιάς δει-

λής κα συνεσταλμένης “Ομιλίας  του Λόγου”, έχει διαμορ-

φωθεί σε “Επιδεικτική” ίσως και κομπάζουσα.  

Και αυτά τα χρόνια, ακόμα και μια  μετρική  τονική ‘’Ποίηση’’

και μάλιστα “αττικίζουσα” με εκπροσώπους τον Γρηγόριο

τον Ναζιανζηνό και τους 400 στίχους του,  αλλά και τον

Ρωμανό τον Μελωδό, δίνει την παρουσία της. 

Ο Ρωμανός ο μελωδός γεννήθηκε στη Συρία πλην με  ελ-

ληνική μόρφωση. Στην ποίησή  του τον 6ο αιώνα, η άχαρις

αρχαϊζουσα συνδέθηκε με το μέλος και την μελωδία και

ύμνησε  τη Γέννηση του Χριστού  με το «η Παρθένος σήμε-
ρον, τον υπερούσιον τίκτει» και την Παναγία  με τον «Ακά-
θιστο ύμνο». 
Ο ύμνος δε αυτός “τη υπερμάχω στρατηγώ τα νικητήρια”
λέγεται και  “Ακάθιστος”, γιατί η λειτουργική τακτική κατ’

αυτόν επιβάλλει στο Εκκλησίασμα να σηκωθεί όρθιο.  Αρ-

χικά όμως αυτή η τακτική ήταν επιβεβλημένη ακόμη και για

ολόκληρη της  διάρκεια της ακολουθίας. 

Αρχικά πάλι δεν υπήρχε και η λέξη “στρατηγώ”.

Με τον Ηράκλειο όμως  και την νίκη του κατά των Αβάρων

που απειλούσαν την Κωνσταντινούπολη, η Εκκλησία στον

αρχικό στίχο του ύμνου προσέθεσε και  το  “στρατηγώ” για

να τονίσει την διά της Παναγίας, την δική της, δηλαδή της

Εκκλησίας  την συμβολή στην νίκη αυτή.      

Στους συγγραφείς των χρόνων του 4ου αιώνα, διαβάζομε

τον επίσκοπο  Καισαρείας Ευσέβιο στην “Εκκλησιαστική

Ιστορία” του και τον μεγάλο Αθανάσιο, τον επίσκοπο Αλε-

ξανδρείας, με την “Απολογητική κατά Αρειανών” και την

“Απολογία περί της εαυτού φυγής” αλλά και μαθαίνομε για

τις πέντε εκτοπίσεις του,  στα 16 χρόνια της εξορίας του.   

Στους μεγάλους πατέρες συγγραφείς,  εδώ χρονικά αυτήν

την εποχή καταγράφονται οι τρεις Καππαδόκες, ήτοι ο με-

γάλος  Βασίλειος (330- 379),  ο Γρηγόριος ο  Ναζιανζηνός

(329-390), ο Γρηγόριος ο Νύσσης και από την Αντιόχεια  ο

Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

Όλοι τους  κάτοχοι έξοχοι  και δεινοί της ρητορικής του

λόγου, εφάμιλλοι  των κλασικών, με πολύ πλούσιο συγγρα-

φικό έργο.

Σημειώνω, την πραγματεία του μεγάλου Βασιλείου “Προς
τους νέους όπως αν εξ ελληνικών ωφελοίντο λόγων” όπου

αναγνωρίζεται πασιφανώς η θέση της αρχαίας ελληνικής

λογοτεχνίας,

και  το έργο  του Γρηγορίου  του Ναζιανζηνού “Οι θεολο-
γικοί πέντε λόγοι”, επισκόπου Σασίμων Καππαδοκίας και

πατριάρχου  Κωνσταντινούπολης, που  δικαίως ονομάστηκε

και   ‘’θεολόγος’’, αλλά και ποιητής με  τα  400 ποιήματα της

ανθολογίας του σε αρχαίο μέτρο γραμμένα.  

Από τον Γρηγόριο της Νύσσης, τον  νεώτερο  αδελφό του

μεγάλου Βασιλείου και επισκόπου Νύσσης Καππαδοκίας,

αναφέρω και επισημαίνω τον “Μεγάλο κατηχητικό λόγο” και

το  “Περί της κατασκευής ου ανθρώπου” και άλλα.  

Και  τώρα έρχομαι  στον Ιωάννη τον Χρυσόστομο από την

Αντιόχεια και επίσκοπο  Κωνσταντινούπολης. 

Για το ανάστημα το ηθικό και φιλανθρωπικό, τους καυστι-

κούς και υπερήφανους λόγους  των πατέρων, Ιωάννου Χρυ-

σοστόμου και μεγάλου Βασιλείου έχω γράψει διεξοδικά

στο παρελθόν.

Ο  λόγος του Ιωάννου του Χρυσοστόμου κατά της ακολα-

σίας και ασυδοσίας των κρατούντων τού στοίχισε την οργή

και την εκδίκηση της αυτοκράτειρας Ευδοξίας και του φίλου

της πατριάρχη Αλεξανδρείας Θεόφιλου. 

Για την καταδυνάστευση  του λαού από τους ισχυρούς  μάς

άφησε πολλούς λόγους, αλλά και διδακτικούς. 

Σχετικά  όσον αφορά τις διδαχές του, από τον λόγο  του

“Προς Ευτρόπιον” όπου εκτενώς μας μιλά για την μαται-

ότητα της  ζωής, σε απόσπασμα αντιγράφω: «Αεί μεν μάλι-
στα δε νυν εύκαιρον ειπείν, ματαιότης ματαιοτήτων τα
πάντα  ματαιότης.  
Πού νυν η λαμπρά της υπατείας περιβολή;  Πού δε αι φαι-
δραί λαμπάδες πού δέον  οι κρότοι και οι χοροί και θαλείαι
(= πλούσια δείπνα) και αι πανηγύρεις; Πού οι στέφανοι και
τα παραπετάσματα, ο της πόλεως θόρυβος και αι εν ιππο-
δρομίαις ευφημίαι και των θεατών αι κολακείαι; 
Πάντα εκείνα οίχεται (= αφανίζονται) και άνεμος πνεύσας,
αθρόον τα μεν φύλλα, κατέβαλεν, γυμνόν δε ημίν το δέν-
τρον έδειξε και από της ρίζης σαλευόμενον. 
Πού νυν οι πεπλασμένοι φίλοι, πού τα συμπόσια και τα  δεί-
πνα, πού ο των παρασίτων (θ)εσμός, και ο δι όλης ημέρας
εγχεόμενος άκρατος (οίνος) και αι ποικίλαι των μαγείρων
τέχναι,  και οι της δυναστείας θεραπευταί, οι πάντα προς
χάριν ποιούντες και λέγοντες;
Νύξ ήν πάντα εκείνα, και όναρ και ημέρας γενομένης, ηφα-
νίσθη. Άνθη ήν εαρινά και παρελθόντος του έαρος άπαντα
κατεμαράνθη. Σκιά ήν και παρέδραμε. Καπνός ή ν και διε-
λύθη. Πομφόλυγες ήσαν και διερράγησαν.  Αράχνη ήν και
διεσπάσθη….».  
Από τον 5ο αιώνα και μετά άρχισε να σημειώνεται μια πα-

ρακμή της χριστιανικής λογοτεχνίας. Και αιτία  αυτής κατά

τον Ιωάννη Δαμασκηνό   όπως φαίνεται ήταν: το «ερώ τοι-
γαρούν ουδέν», δηλαδή τα είπαμε και τα επιλύσαμε όλα

και ότι από εδώ και πέρα, δεν έχομε τίποτα να πούμε για

τα πράγματα και ιδιαίτερα για τα δογματικά της Εκκλησίας.

Εξ ού και ο περαιτέρω καθορισμός των χριστιανικών δογ-

μάτων  από τον 5ο και πέρα αιώνα, αντίκειται προς πάσαν

έρευνα ή και αναθεώρηση.  Αυτά όμως για σήμερα. 

Βοηθήματα 
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Δεν χρειάζεται να είναι κάποιος επιστήμονας για να  δη-

μιουργήσει ουτοπικές θεωρίες, ούτε πρέπει να γίνει επι-

στήμονας για να διακρίνει τις ουτοπικές θεωρίες που

ονομάζονται από κάποιους  “επιστημονικές”!   Μια απ’

αυτές τις θεωρίες ονομάστηκε “out of Africa”  και ξεκί-

νησε το 1990 από ορισμένους ακαδημαϊκούς κύκλους

υπό την αιγίδα των καθηγητών Alen C. Wilson  και Re-

becca L. Cann  και αποτελεί την θεωρία της Αφρικανικής

προέλευσης του ανθρώπινου γένους.   Η διαδικασία της

εξέλιξης, κατά την οποία ο άνθρωπος εμφανίζεται ως ξε-

χωριστό είδος από τα ανθρωποειδή, αποτελεί μελέτη της

φυσικής ανθρωπολογίας και της γενετικής.

Πολλά είδη του γένους Homo (λατινικά = άνθρωπος),

έχουν παρουσιαστεί πάνω στη Γη  και έχουν εξαφανι-

στεί, όπως ο  Homo habilis (επιδέξιος), ο οποίος σύμ-

φωνα με επιστημονικά δεδομένα  έζησε στη Γη κατά την

Πλειόκαινο εποχή, που την τοποθετούν πριν από 5,33

έως 2,5  εκατομμύρια χρόνια, αλλά και στις αρχές της

Πλειστοκαίνου εποχής (2,5 έως 2 εκατομμύρια χρόνια)

και κάποιοι επιστημονικοί κύκλοι ισχυρίζονται ότι κατα-

γόταν από  τους αυστραλοπίθηκους, αλλά αυτή η  εκ-

δοχή απορρίφθηκε.  

Ο Homo erectus (όρθιος), που έζησε στην Ασία έχει εξα-

φανιστεί, όπως έχει εξαφανισθεί  και ο Homo  sapiens

idaltu, που έζησε στην Αιθιοπία πριν 160.000 χρόνια. Στην

Ευρώπη έζησε ο Homo sapiens neanderthalensis πριν

400.000 έως 25.000 χρόνια του οποίου η εξέλιξη δημι-

ούργησε τον Ντεάντερταλ.   Το 1997 τα αποτελέσματα

του μιτοχονδρικού DNA (μιτοχόνδριο = κυτταρικό οργα-

νίδιο) σε οστά του Ντεάντερταλ, έδειξαν ότι δεν είναι

πρόγονός μας και μόνο το 1% έως 4% του DNA του ση-

μερινού ανθρώπου έχει στοιχεία από τον Ντεάντερταλ

και  αυτοί οι άνθρωποι βρίσκονταν πάντα εκτός Αφρικής.

Ενώ η Θεωρία  “Out of Africa” ισχυρίζεται ότι,  η  εξέλιξη

του  Ντεάντερταλ (Homo sapiens),  έγινε  στην Αφρική

και μετακινήθηκε στις γύρω περιοχές πριν 50.000 με

100.000. χρόνια!!!   Ένα  κομμάτι από κρανίο που βρέθηκε

στην Κένυα, οι επιστήμονες το απέδωσαν σε  Homo ha-

bilis και όχι σε άλλο είδος.

6 αρχαίοι σκελετοί, ηλικίας 1,8 εκατομμυρίων χρόνων,

που βρέθηκαν στην Γεωργία, ανατρέπουν επίσης την θε-

ωρία  “Out of Africa”,  αφού οι πρώτοι όρθιοι άνθρωποι  οι

Homo etectus, δεν έζησαν στην Αφρική, αλλά στην Ευ-

ρασία!!!

Επιστημονικές μελέτες απέδειξαν ότι οι απλοομάδες

των Ευρωπαίων δεν προέρχονται από αφρικανική απλο-

ομάδα Α  ή Β και αυτό είναι άλλο ένα στοιχείο που ανα-

τρέπει την εν λόγω θεωρία. Οι απλοομάδες είναι όρος

της ανθρώπινης γενετικής· συνηθέστερες είναι οι απλο-

ομάδες του χρωματοσώματος Υ του DNA που ονομάζον-

ται με γράμματα από το Α  μέχρι το Τ  και διαιρούνται με

μικρά γράμματα σε υποομάδες  και του μιτοχονδριακού

(mt) DNA,  που διαιρείται σε τρεις κύριες ομάδες, οι

οποίες  χρησιμοποιούνται για να καθορίσουμε τους γε-

νετικούς πληθυσμούς της Γης.   

Η  γενετική διαψεύδει πλήρως την θεωρία  “Out of

Africa”, βασιζόμενη α) στο ανθρώπινο  γονιδίωμα, το

οποίο χαρακτηρίζει το σύνολο του γενετικού υλικού και

βρίσκεται  μέσα σ’ ένα ανθρώπινο κύτταρο,  β)   στο μι-

τοχονδριακό DNA,  το οποίο χρησιμοποιείται στις ανα-

λύσεις παλιών οστών  και  γ) στα Υ χρωματοσώματα, με

τα οποία  καθορίζεται η σύγχρονη πληθυσμιακή γενετική!

Η χρονολογική διάψευση είναι πολλαπλή, καθ’ όσον

έχουμε χαρακτηριστικά ευρήματα σε πολλές τοποθεσίες

που μαρτυρούν “του λόγου το αληθές”!   Στα Τέμπη ανα-

καλύφθηκε από Γερμανό αρχαιολόγο, ένας οικισμός που

εκατοικείτο πριν 100.000 χρόνια! Εκείνο όμως το εύρημα

που εκτοπίζει κάθε ψέμα και κάθε ιστορική κακοήθεια

είναι ο Homo Erectus Trigliensis ο γνωστός  με το

όνομα αρχάνθρωπος των Πετραλώνων της Χαλκιδικής,

που μελετήθηκε από τον μέγιστο επιστήμονα παλαιον-

θρωπολόγο  Άρη Πουλιανό, που αφιέρωσε την ζωή του

και την περιουσία του για να λάμψει η αλήθεια. Γι’ αυτό

το λόγο, όμως, αντιμετώπισε την τύχη των τιμίων αν-

δρών της πατρίδας·  την αποπομπή  απ’ την έρευνά  του

με βίαιο και απρεπή τρόπο και σύρεται ακόμα στα δικα-

στήρια παρά τα  93 χρόνια του.

Ο αρχάνθρωπος των Πετραλώνων έζησε πριν 700.000

χρόνια και είναι ο πρόγονος όλων των σύγχρονων αν-

θρώπων που ζουν σήμερα στη Γη!!! Ο Άρης Πουλιανός

θεωρεί ότι ο αρχάνθρωπος αναπτύχθηκε αυτόματα και

ανεξάρτητα από τους άλλους  ανθρώπους της περιοχής.

Όσο για την θεωρία του αυστραλιοπίθηκου,  αλλά και του

σκελετού της Λούση που βρέθηκε στην Αφρική σε θη-

λυκό είδος  πιθηκοειδούς και έχει μήκος ενός μέτρου, ο

Αρης Πουλιανός πιστεύει ότι  δεν παίρνουν μέρος στη

δημιουργία του ανθρώπου τα ανωτέρω ευρήματα.  

Στην Τρίγλια της Χαλκιδικής βρέθηκαν ένα κνημαίο

οστό, δύο ωλένες (η ωλένη μαζί με την κερκίδα είναι

οστά που αποτελούν το χέρι από τον αγκώνα μέχρι τον

καρπό),  τα οποία ήταν λείψανα διαφορετικών ατόμων

και βρέθηκαν μαζί με εργαλεία  λίθινα της ίδιας εποχής

δηλαδή πριν από 11 έως 10 εκατομμύρια χρόνια!!! Βρέ-

θηκαν ακόμα και 12 οστά καμηλοπάρδαλης!  

Οι κυνηγοί του ελέφαντα στον Περδίκα της  Μακεδονίας

(Πτολεμαΐδα), που βρέθηκαν τον Οκτώβριο του 1977

χρονολογούνται πριν 3.000.000 χρόνια. Ήταν 30 δεξιό-

χειρες κυνηγοί και πολεμούσαν με εργαλεία χαλαζία.

Όλα τα ευρήματα έχουν  εκτιμηθεί με την μέθοδο της αν-

τήχησης της περιστροφής ηλεκτρονίων, που είναι αλάν-

θαστη και λέγεται ESR. Οι ουτοπίες λοιπόν δεν έχουν

θέση στην επιστήμη.

Φαίδρα 

Φραγκομανώλη - Κοκκόλα

Ουτοπικές  «επιστημονικές»  θεωρίες

Το ΔΝΤ ξέχασε το κούρεμα!

Mέχρι ...προχθές το ΔΝΤ φώναζε σε όλους τους τό-

νους ότι το χρέος της Ελλάδας δεν είναι διαχειρίσιμο

και πρέπει να γίνει ένα γενναίο κούρεμα.

Οι οικονομολόγοι του ΔΝΤ σε έκθεσή τους μιλούν για

εκρηκτική εκτίναξη του χρέους, το οποίο εκτιμούν ότι

θα φτάσει το 275% του ΑΕΠ τα επόμενα 43 χρόνια.

Κι όμως το ΔΝΤ τώρα βουβάθηκε για το κούρεμα και

μας κουνάει το δάχτυλο ότι αν δεν πάρουμε μέτρα

θανάτου για το 2019 δεν θα συμμετέχει. Γιατί πώς αλ-

λιώς να ονομάσεις το κονδύλι των 3.500 χιλιάδων

που ζητάνε να κατέβει το αφορολόγητο;;

Μας δουλεύουνεεεεε. Θέλουν το οικόπεδο Ελλάδα.

Ας το πάρουμε απόφαση και ας αφυπνιστούμε. Το δί-

κτυο της σιδηροδρομικής γραμμής σε όλη την Ελ-

λάδα δόθηκε στην τιμή ενός ...”διαμερίσματος”!!!

«Παράλογες απαιτήσεις»...

«Απέναντι στις παράλογες απαιτήσεις, να δημιουρ-
γηθεί ένα εθνικό και κοινωνικό μέτωπο, που να υπο-
στηρίξει ότι είναι παράλογο να ζητούν από την
Ελλάδα και τους Έλληνες να νομοθετήσουν από
τώρα μέτρα για το 2019, πράγμα που είναι αδιανόητο
να το ζητήσει κανείς από την Ιταλία, την Ολλανδία ή
το Βέλγιο και το οποίο είναι αντίθετο στο νομικό μας
σύστημα, στις συνταγματικές προβλέψεις και στο νο-

μικό και πολιτικό της Ευρώπης. ...ο Ελληνικός λαός
έχει υποστεί τις μεγαλύτερες θυσίες από όλους τους
Ευρωπαϊκούς λαούς τα τελευταία χρόνια», δήλωσε ο

αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Δημή-

τρης Παπαδημούλης σε εκδήλωση στα γραφεία του

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Αθήνα για την πα-

ρουσίαση των δράσεων για το 2017.

σ.σ. Σήμερα κατάλαβε ο αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊ-

κού Κοινοβουλίου (τί θέση ε!!) ότι είναι παράλογες οι

απαιτήσεις τους; Αφού μας έβαλαν μαζί του στα λα-

γούμια, τώρα αναζητάει εθνικό μέτωπο; Ποιος να σε

πιστέψει κύριε Παπαδημούλη; Οταν πνίξατε ένα πε-

ρήφανο OXI του ελληνικού λαού στις παράλογες

απαιτήσεις τους, τώρα τι ζητάτε;

Ας είναι καλά η φοροκαταιγίδα

«Με σύνολο άμεσων και έμμεσων επενδύσεων που

υπερβαίνει τα 2,5 δισ. ευρώ, η Ελλάδα είναι ο τρίτος

κυριότερος επενδυτής στη Σερβία. Περισσότερες

από 200 επιχειρήσεις ελληνικών συμφερόντων δρα-

στηριοποιούνται σε όλη τη σερβική επικράτεια, σε

μια πλειάδα τομέων και κλάδων, όπως οι χρηματοπι-

στωτικές υπηρεσίες, οι κατασκευές, η βιομηχανία

τροφίμων και ποτών, το λιανεμπόριο, οι τηλεπικοινω-

νίες και οι τεχνολογίες πληροφορικής, οι ξενοδοχει-

ακές υπηρεσίες κ.ά», ανέφερε ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ

Κων/νος Μίχαλος, μιλώντας στο  Ελληνο-Σερβικό

επιχειρηματικό Φόρουμ.  

Απ᾽το καρφί 
στο πέταλο  

της Αννας Μπουζιάνη
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επιμελείται η 

Ηλέκτρα Βενετσάνου

Ειδήσεις για όλους

Το ορατό σύμπαν επεκτείνεται με

ρυθμό ταχύτερο του αναμενομένου,

με βάση την κυρίαρχη θεωρία της κο-

σμολογίας. Αυτό επιβεβαιώνει μία νέα

μέτρηση από μία διεθνή ομάδα αστρο-

νόμων, πράγμα που ενισχύει τις υπο-

ψίες ότι το βασικό κοσμολογικό

μοντέλο (γνωστό και ως «ΛCDM»

κάπου… χάνει.

Και μιας και δημιουργούμε και εμείς

ως κράτος ΝΑΣΑ, καλό να γνωρίζουμε

τα του σύμπαντος!!

Ο ρυθμός επέκτασης του σύμπαντος -

γνωστός και ως «σταθερά του

Χαμπλ»- συνιστά μία από τις θεμελιώ-

δεις κοσμολογικές μετρήσεις των ημε-

ρών μας. Η νέα μέτρηση εκτιμά ότι το

σύμπαν διαστέλλεται με ταχύτητα

71,9 συν/πλην 2,7 χιλιόμετρα ανά δευ-

τερόλεπτο ανά μεγαπαρσέκ (ένα με-

γαπαρσέκ είναι περίπου 3,3

εκατομμύρια έτη φωτός).

Το 2015, όμως, ο ευρωπαϊκός δορυφό-

ρος «Πλανκ» είχε υπολογίσει πιο αργό

τον ρυθμό επέκτασης, σε 66,93

συν/πλην 0,62 χιλιόμετρα ανά δευτε-

ρόλεπτο ανά μεγαπαρσέκ.

Ο υπολογισμός είχε γίνει έως τώρα με

άλλες τεχνικές: Τη χρήση ως σημείων

αναφοράς των μεταβλητών αστέρων

Κηφείδων και των εκρήξεων υπερκαι-

νοφανών αστέρων (σούπερ-νόβα).

Αυτή τη φορά, οι επιστήμονες, με τη

βοήθεια του διαστημικού τηλεσκοπίου

«Χαμπλ» και πολλών μεγάλων επί-

γειων τηλεσκοπίων (Ευρωπαϊκού Νο-

τίου Αστεροσκοπείου στη Χιλή, Κεκ

στη Χαβάη κ.ά.), χρησιμοποίησαν ως

σημεία αναφοράς πέντε γαλαξίες, σε

ρόλο γιγάντιων βαρυτικών φακών.

Αυτή τη διαφορετική μέθοδο -της χρή-

σης ενδιάμεσων γαλαξιών ως βαρυτι-

κών φακών που στρεβλώνουν το

λαμπρό φως πολύ μακρινών ενεργών

γαλαξιακών πυρήνων (κβάζαρ) σύμ-

φωνα με τη γενική θεωρία της σχετι-

κότητας του Αϊνστάιν- χρησιμοποίησε

η ερευνητική κοινοπραξία H0LiCOW,

με επικεφαλής τη Σέρι Σούγιου του Ιν-

στιτούτου Αστροφυσικής Μαξ Πλανκ

της Γερμανίας. Οι ερευνητές παρου-

σίασαν τις νέες εκτιμήσεις τους -που

έχουν πιθανότητα σφάλματος μόνο

3,8%- σε μία σειρά δημοσιεύσεων στο

βρετανικό αστρονομικό περιοδικό

«Monthly Notices of the Royal Astro-

nomical Society».

Όπως είχαν δείξει και οι προηγούμε-

νες μετρήσεις, υπάρχει μία δυσερμή-

νευτη, καθόλου αμελητέα, απόκλιση

ανάμεσα στον ρυθμό επέκτασης του

πρώιμου σύμπαντος που υπολόγισε ο

«Πλανκ» και στις μετρήσεις του πιο

πρόσφατου (τοπικού) σύμπαντος. Τα

κυρίαρχα θεωρητικά μοντέλα για το

σύμπαν συμφωνούν με τα στοιχεία

του «Πλανκ», αλλά όχι με τα στοιχεία

των άλλων μετρήσεων με βάση τους

μεταβλητές αστέρες, τις σούπερ-νόβα

και, τώρα, τους γαλαξίες-βαρυτικούς

φακούς.

Όπως είπε η κ. Σούγιου (και έχουν,

επίσης, πει άλλοι επιστήμονες στο πα-

ρελθόν), «οι αποκλίσεις αυτές παρα-
πέμπουν σε μία νέα φυσική πέρα από
την τωρινή γνώση μας για το σύμπαν».
Με άλλα λόγια, κάτι συμβαίνει «εκεί

έξω», που οι επιστήμονες αδυνατούν

να κατανοήσουν μέχρι στιγμής.

H επέκταση του σύμπαντος προτά-

θηκε θεωρητικά, αρχικά, στον Μεσο-

πόλεμο από τον «πατέρα» της

θεωρίας της «Μεγάλης Έκρηξης»

(Μπιγκ Μπανγκ) Βέλγο ιησουίτη κο-

σμολόγο, Ζορζ Λεμέτρ. Επιβεβαι-

ώθηκε λίγο αργότερα από τον

Αμερικανό αστρονόμο Έντουιν Χαμπλ,

ο οποίος πρώτος είδε τους μακρινούς

γαλαξίες να απομακρύνονται όλο και

περισσότερο από τον δικό μας.

Έκτοτε, ο ρυθμός διαστολής του σύμ-

παντος μετριέται ξανά και ξανά από

τους αστρονόμους με ολοένα μεγαλύ-

τερη ακρίβεια.

Η λεγόμενη «σκοτεινή ενέργεια», που

αποτελεί περίπου τα τρία τέταρτα του

σύμπαντος, θεωρείται υπεύθυνη για

την επέκταση του σύμπαντος. Αλλά,

τελικά, κανείς δεν έχει ιδέα τι είναι

αυτή η μυστηριώδης σκοτεινή ενέρ-

γεια…

http://techit.gr

Το σύμπαν ...επεκτείνεται ταχύτατα!!!

― Αθενς, γουί χεβ πρόμπλεμ... Άθενς; Αθενς;

Παρασκευή πριν το τριήμερο της Καθαρής Δευτέρας στην

GREEK NASA. 

― Να ψοφήσει το Άλιεν του γείτονα.

― Πάντως αν αποτύχει η πρώτη ελληνική αποστολή για

το φεγγάρι θα είναι γιατί ο Έλληνας πιλότος θα άνοιξε

παράθυρο να αδειάσει το τασάκι!

― Πολλοί λένε να αφήσουμε έναν καλύτερο πλανήτη στα

παιδιά μας. Κανείς δεν λέει να αφήσουμε καλύτερα παιδιά

στον πλανήτη μας...

Αποστάγματα του FACEBOOK

Σημείωμα από οδηγό στον ...Αστυνόμο

Έξω από τα ρούχα του βγήκε ένας εργαζόμενος

οδηγός ημιφορτηγού στη Θεσσαλονίκη από τις κλή-

σεις που του έκοβε συνεχώς η Δημοτική Αστυνομία,

με αποτέλεσμα να λάβει... δραστικά μέτρα. Άφησε

στο παρμπρίζ ένα ...κομψό σημείωμα:

Αξιότιμε Δημοτικέ Αστυνόμε, επειδή με έχεις
ξεκ@λιάσει στο γράψιμο, να σε ενημερώσω πως δεν
πάω βόλτα, αλλά πρέπει να δουλέψω. Αν εσύ μπορείς
να τελειώσεις 60 παραδόσεις στο μπ@υρδέλο το
κέντρο της πόλης μας, ΜΠΡΑΒΟ. Στείλε μας το βιο-
γραφικό σου στο info@...../gr μια θέση εργασίας σε
περιμένει.
Υ.Γ.   Πληρώνω τα διπλά από τη Δημοτική Αστυνομία.

Eπικίνδυνη άνοδος του υδραργύρου

Η αύξηση της θερμοκρασίας των θαλασσών λόγω της κλι-

ματικής αλλαγής έχει ακόμη μια επίπτωση για το περιβάλ-

λον και τη δημόσια υγεία: μπορεί να αυξήσει έως επτά

φορές σε σχέση με σήμερα τα επίπεδα του συσσωρευμέ-

νου τοξικού υδραργύρου στα ψάρια.

Το πρόβλημα εκτιμάται ότι είναι πιο σοβαρό στη Βόρεια

Ευρώπη, ενώ αντίθετα στη Νότια Ευρώπη και στη Μεσό-

γειο μπορεί να συμβεί το αντίθετο, δηλαδή να μειωθεί ο

υδράργυρος στα ψάρια.

Αυτό συμπέρανε μια νέα σουηδο-αμερικανική επιστημο-

νική έρευνα, η οποία -μέσα από πειράματα- κατέληξε στο

συμπέρασμα ότι η αύξηση των βροχοπτώσεων λόγω της

αλλαγής του κλίματος αυξάνει την ποσότητα των διαφό-

ρων οργανικών υλικών που καταλήγουν από τη στεριά στη

θάλασσα. Αυτό μεταβάλλει την τροφική αλυσίδα, αυξάνον-

τας τελικά το επίπεδο υδραργύρου στον οργανισμό των

ψαριών.

Ο υδράργυρος είναι ένα από τα πιο τοξικά μέταλλα στον

πλανήτη μας και, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό

Υγείας, συνιστά μια από τις δέκα σημαντικότερες απειλές

για τη δημόσια υγεία. Μεταξύ άλλων, προσβάλλει το νευ-

ρικό σύστημα (προκαλώντας παράλυση και νοητική υστέ-

ρηση στα παιδιά), το πεπτικό, το ανοσοποιητικό, τους

πνεύμονες, τα νεφρά, τα μάτια και το δέρμα.

Η συχνότερη μορφή έκθεσης στον υδράργυρο είναι η κα-

τανάλωση ψαριών που περιέχουν μεθυλυδράργυρο, μια

οργανική μορφή της εν λόγω χημικής ουσίας, που σχημα-

τίζεται, όταν τα βακτήρια αλληλεπιδρούν με τον υδράρ-

γυρο που υπάρχει στο νερό, στο χώμα και στα φυτά,

μετατρέποντάς τον σε οργανικό υδράργυρο.

Τα επίπεδα υδραργύρου στα οικοσυστήματα παγκοσμίως

εκτιμάται ότι έχουν αυξηθεί κατά 200% έως 500% μετά τη

βιομηχανική επανάσταση. Το 2013 υπογράφηκε από 136

χώρες η διεθνής συμφωνία της Μιναμάτα για να περιορίσει

την ποσότητα υδραργύρου στο περιβάλλον.

«Καθώς ολοένα ανεβαίνουν οι θερμοκρασίες, αυξάνουν
συνεχώς οι οργανικές ύλες που καταλήγουν σε ωκεανούς
και λίμνες (εκτιμάται μια αύξησή τους κατά 15% – 30% έως
το 2100), πράγμα που ενθαρρύνει την ανάπτυξη των βα-
κτηρίων σε βάρος του φυτοπλαγκτού. Αυτή η αφθονία των
βακτηρίων αναμένεται να ευνοήσει την αύξηση (κατά
200% έως 700%) του μεθυλυδραργύρου στο ζωοπλαγκτόν,
που με τη σειρά τους τρώνε τα ψάρια».  Περιοδικό «Sci-
ence Advances», ομάδα επιστημόνων με επικεφαλής τον

καθηγητή Έρικ Μπιορν του Παν/μίου Ουμέα.
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του κ. Δημ. Μανωλάτου

Αξιότιμε κ. Δημ. Μανωλάτε

Θα ήθελα να ευχηθώ τα καλύτερα για τον μήνα Φεβρουά-

ριο, που βιαστικά πρόβαλε στο νέον έτος που διάγουμε!

Με μεγάλη μου ευχαρίστηση θα αναφερθώ πολύ περιλη-

πτικά στα ιστορικά γεγονότα που είναι συνδεδεμένα με το

όνομα ‘’Γραικός’’, μήπως μπορέσουμε να ερμηνεύσουμε …

.τις παρερμηνείες της λέξης.-

Ο  γιος του Τιτάνα Ιαπετού, ο Προμηθέας είχε γιο τον Δευ-

καλίωνα, ο οποίος διασώθηκε από τον μεγάλο κατακλυσμό

από το λιώσιμο των πάγων της  κεντρικής Ευρώπης, τότε

που η Μέση Γη έγινε Μεσόγειος Θάλασσα και οι περισσό-

τεροι πρόγονοι των Ελλήνων, οι ονομαζόμενοι Πελασγοί

πνίγηκαν, αλλά ο Δευκαλίωνας ακούγοντας την συμβουλή

του προνοητικού πατέρα του, του Προμηθέα σώθηκε μαζί

με την οικογένειά του μέσα σε μια κιβωτό που προσάραξε

την 9η ημέρα σε μια ψηλή κορυφή του όρους Παρνασσού,

την Λυκώρεια, η οποία σήμερα λέγεται Λυάκουρα. Τα παι-

διά του Δευκαλίωνα και της Πύρρας ήταν  ο Αμφικτύονας

και ο   Έλληνας,  που με την Ορσηίδα γέννησαν τον Αίολο,

γεννήτορα των Αιολών, τον Δώρο, γεννήτορα των Δωριέων

και τον Ξούθο, που έμοιαζε της γιαγιάς του  της Πύρρας

και γέννησε ξανθιά παιδιά, τον Αχαιό, γεννήτορα των

Αχαιών και τον  ΄Ιωνα, γεννήτορα των Ιώνων. 

Η Πανδώρα η νεότερη, (Πανδώρα λέγανε και την πρώτη γυ-

ναίκα, την οποία παντρεύτηκε ο αδελφός του Προμηθέα ο

Επιμηθέας), εγένησε από τον έρωτά της  με τον Δία, τον

Γραικό. Είναι η ίδια που της έδωσαν οι Θεοί το περίφημο

‘’κουτί’ με τα δώρα. 

Όταν ο Γραικός έγινε βασιλιάς της περιοχής μεταξύ Πίνδου

και Ολύμπου, ανάγκασε όλους τους διασωθέντας Πελασ-

γούς να λέγονται Γραικοί. Γραικός, σημαίνει παλαιός,

επειδή ήταν οι πιο παλιοί και αυτόχθονες κάτοικοι της πε-

ριοχής. Η μικρότερη κόρη του Δευκαλίωνα η Θυία μαζί με

το Δία έκανε τον Μακεδνό, τον γεννήτορα των Μακεδνών

ή Μακεδόνων και τον Μάγνη τον γεννήτορα των κατοίκων

της Μαγνησίας!

Όταν βασιλιάς της Φθίας (Φθιώτιδας) έγινε ο ξάδελφος του

Γραικού, ο  Έλληνας απαίτησε όλοι οι λεγόμενοι Γραικοί να

ονομαστούν  Έλληνες. (Έλληνας σημαίνει αυτός που σκορ-

πίζει το φως της Γνώσης προχωρώντας μπροστά).

Ο Αριστοτέλης, το Πάριο χρονικό, ο Απολλόδωρος κ.α.

αναφέρουν ότι οι Έλληνες πριν λέγονταν Γραικοί, πρβ:

«πρώτον μεν Γραικοί νυν δε Έλληνες» (Πάριο Χρονικό).

Μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Φράγ-

κους το 1204 και ιδίως από τους Οθωμανούς το1453, επικρά-

τησε σε λαούς που είχαν εγκατασταθεί στην Ευρώπη όπως

οι Κέλτες, οι Σάξονες, οι Σκανδιναβοί, οι Νορμανδοί, καθώς

και τα βάρβαρα γερμανικά φύλα, τα οποία ονομάστηκαν μ’

ένα όνομα Φράγκοι και είχαν ασπασθεί  τον Χριστιανισμό,

επειδή είχαν κατακτήσει τα τεράστια πλήθη της ανατολικής

Ρωμανίας, για να τα ξεχωρίσουν απ’ αυτούς  αλλά και για να

δείξουν ότι είναι υπόδουλά τους,  ονόμασαν όλους  αυτούς

τους κατοίκους Γραικούς με την αιρετική -όμως- σημασία της

λέξης από το λατινικό Γραικύλος (Graeculus), που δηλώνει

τον αιρετικό, τον αγύρτη, τον  κλέφτη, τον αλήτη και τον

απατεώνα. Κράτησαν την ονομασία  Ρωμαίος για τον εαυτό

τους και ονόμασαν την Παπική Φραγκική εκκλησία Ρωμαιοκα-

θολική! Ο Αδαμάντιος Κοραής ονόμαζε τους Έλληνες Γραι-

κούς, επειδή δεν μπορούσε να τους πει Έλληνες, αφού από

την εποχή του Ιουστινιανού καταδιώκονταν οι Έλληνες σαν

ειδωλολάτρες και από την εποχή των Ρωμαίων κατακτητών

τούς είχε επιβληθεί να λέγονται Ρωμαίοι πολίτες για να σφε-

τεριστούν οι κατακτητές τις γνώσεις του μοναδικού ελληνι-

κού μεγαλείου και κάθε τι ελληνικό να μετονομασθεί σε

Ρωμαϊκό!  Έτσι η λέξη έγινε μπαλάκι στα μιαρά χέρια των

‘’πάσης φύσεως’’ σφετεριστών, αρπάγων και κακοποιών  για

δικό τους όφελος. Τα συμπεράσματα δικά σας.

Φαίδρα Φραγκομανώλη -Κοκκόλα

Από τον αναγνώστη Δημήτριο Μανω-

λάτο (Βούλα) ελάβαμε την παρακάτω

επιστολή που απευθύνεται στους συ-

νεργάτες της “Εβδόμης” Κώστα Βενε-

τσάνο και Φαίδρα Φραγκομανώλη -

Κοκκόλα. Το θέμα του είναι «Ανεπί-
τρεπτη, υβριστική συμπεριφορά Αμε-
ρικανών προς Έλληνες».
Παραθέτουμε την επιστολή σχεδόν

στο σύνολό της και την απάντηση που

δίνει η Φαίδρα Φραγκομανώλη - Κοκ-

κόλα:

«Αξιότιμοι και αγαπητοί κα Φαίδρα και

κε Κώστα σας χαιρετώ και ζητών συ-

γνώμη για την όποιαν και εκ νέου ενό-

χληση.

Εις την παρούσαν - έστω και σκοπτική

- αναφορά μου προβαίνω επιθυμώντας

να σας γνωρίσω τα ακόλουθα, τα

οποία, απαιτούν γνωστοποίηση όλων

των Ελλήνων συμπατριωτών μας,

καθώς αποτελούν την πιο επαίσχυντη

- μοναδική ειδεχθή και σιχαμερή

πράξη, νομικά ανεπίτρεπτη συκοφαν-

τία, ως ακολούθως, εν συντομία ανα-

φέρομαι.

Από δεκαετίες πριν στην Αμερική

(Η.Π.Α.) - θεωρητικά σύμμαχος χώρα -

έχει εκκινηθή μιά ντροπιαστική συμπε-

ριοφoρά κατά των Ελλήνων τους οποί-

ους είχαν αρχίσει να αποκαλούν

«βλάκες», «ηλίθιους» (idiots - unintel-

ligent).

Όντας ανενόχλητοι από τους Έλληνες

συνέχισαν αυτή την τακτική, και έχουν

φθάσει σε σημείο, ώστε,

― όλους όσους έχουν πράξει, ενεργή-

σει κατά λάθος τρόπο ή

― όλους όσους δεν καταλαβαίνουν

κάτι,

δεν τους αποκαλούν ”βλάκες” ή “ηλίθι-

ους” αλλά “Greeks”.

Και όταν κάποιοι ομιλώντας εκφρά-

ζονται λάθος, ή ότι λέγουν είναι δυσ-

νόητο, τότε τους απαντούν: «αυτό

φαίνεται σαν ελληνικό για μένα» [it

sounds Greek to me]. Οντας ανενόχλη-

τοι, συνέχισαν, με αποτέλεσμα η τοι-

αύτη συμπεριφορά τους να έχη

εξαπλωθή και έτσι εφαρμόζεται σε

όλες τις πολιτείες τους από Καναδά

έως Μεξικό και από Ατλαντικό έως Ει-

ρηνικό.

Και δεν περιορίζονται πια μόνο σε τέ-

τοιες λεκτικές αναφορές αλλά, μετά

άρχισαν και συνεχίζουν να αναφέρον-

ται έτσι ακόμη και στα λεξικά τους,

έχοντας πια, ανεμπόδιστα, υιοθετήσει

αυτό τον επαίσχυντο και υβριστικό

τρόπο, έκφρασης, χωρίς να νοιάζονται

εάν έτσι, θίγουν την ηθική και πνευμα-

τική υπόσταση των Ελλήνων.

Ωστε, είτε φραστικώς ή γραπτώς, προ-

βαίνουν ανεμπόδιστα σε τέτοια ανεπί-

τρεπτη συκοφαντία - καθώς φάινεται

και έτσι αποδεικνύεται από τις γρα-

πτές αναφορές σε όλα τα Αμερικάνικα

Λεξικά μεταξύ των οποιών τα «The
American College Dictionary» στην 5η

επεξήγηση της λέξης “Greek” σελ.

530 καθώς και στο WEBSTER’S New
World College Dictionary” σελ. 623. 

Το ερώτημα είναι πως και γιατί ούτε ο

Αμερικάνικες μα ούτε και οι Ελληνικές

κυβερνήσεις δεν λαμβάνουν μέτρα

διόρθωσης αυτών των γραπτών υβρι-

στικών αναφορών έως τώρα;

Οι Ελληνες που ζουν στην Αμερική,

και φυσικά η Πρεσβεία μας και το Προ-

ξενείο, φυσικά θα γνωρίζουν, μα πώς

και γιατί δεν ενημερώνουν την ελλη-

νική κυβέρνηση;;; Ετσι ώστε έχουμε

φθάσει στο σημείο, όποιος από εμάς

τους ‘Ελληνες πάει στην Αμερική και

ερωτηθείς από πού είναι ή τί εθνικό-

τητα έχει, απαντώντας ότι είναι

“Greek”, δηλώνει “βλάκας”!!! και οι

Αμερικανοί που τους ακούν γελούν!

Έως πού θα πάει αυτό;;; 

Τέλος πάντων, έτσι έγινε και πι-

στεύοντας ότι αυτό είναι ένα θέμα που

πρέπει να αποκαλυφθεί για να διορθω-

θεί απευθύνομαι προς εσάς κάνοντάς

σας το γνωστό επαφιέμενος στη δυ-

νατή ανταπόκρισή σας, μέσω δημοσι-

εύσεως ή και ενημερώνοντας τις

κατάλληλες ελληνικές αρχές / γρα-

φεία, ακόμα και πολιτικούς και τον

Πρόεδρό μας.

Δημ. Μανωλάτος

Υ.Γ. Απευθύνομαι προς αμφοτέρους

υμάς τους αναφερόμενους παραλή-

πτες εκτιμώντας τον τρόπο έκφρασής

σας, σε κάθε φύλλο της Εβδόμης.

«Ανεπίτρεπτη, υβριστική συμπεριφορά Αμερικανών προς Έλληνες»

Την παρακάτω επιστολή ελάβαμε από κατοίκους της

οδή Αγ. Τριάδος στο Μαρκόπουλο, όπου επισημαί-

νουν ότι έχει γίνει επικίνδυνη λόγω κακοτεχνιών.

Μιλήσαμε γ’ αυτό με τον Δήμο και τον αρμόδιο αντι-

δήμαρχο, ο οποίος μας ενημέρωσε σχετικά. Παρακο-

λουθήστε το.

Κυρία Βενετσάνου
Μέσω της φιλόξενης εφημερίδος σας, κάνουμε αυτή
τη φορά, άλλη μια έκκληση (έχουν προηγηθεί αρκε-
τές στο παρεθόν) στο Δήμαρχο Μαρκοπούλου κ. Σ.
Μεθενίτη, για την επιδιόρθωση - ανακατασκευή του
δρόμου οδ. Αγ. Τριάδος στο Δήμο μας.
Πέρα από τις χρόνιες, τεράστιες λακκούβες (γεμί-
ζουν νερά, σπάνε αμορτισέρ) τελευταία ο δρόμος
γκρεμίστηκε σε τρία σημεία και έγινε άκρως επικίν-
δυνος για αυτοκίνητα και πεζούς.

Επειδή διαισθανόμαστε θανατηφόρο ατύχημα (κυριο-

λεκτούμε) παρακαλούμε ξανά και ξανά τον κ. Μεθε-
νίτη να μας προστατεύσει.
Είμαστε συνεπείς στις υποχρεώσεις μας 58 οικογέ-
νειες, έχουμε παιδιά και γέροντες που κινούντα σ’
αυτό το δρόμο και τρέμει η καρδιά μας, ιδιαίτερα τη
φετινή χρονιά με τα έντονα καιρικά φαινόμενα.
Περιμένουμε ο Δήμος μας να ενεργήσει έγκαιρα και
να προλάβουμε το κακό...

Όλοι οι κάτοικοι οδ. Αγ. Τριάδος
Δημότες Μαρκοπούλου Μεσογαίας

σ.σ. Για το θέμα που επισημαίνουν οι κάτοικοι της

οδού Αγ. Τριάδος, επικοινωνήσαμε με το Δήμο και

τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Φάνη Σταμπέλο, ενημερω-

θήκαμε ότι ήδη έχουν κλείσει κάποιες λακούβες με

πίσσα, τοποθετήθηκαν κάποια κάγκελα και μένει να

κλειστούν κάποιες μεγάλες λακούβες με μπετόν, που

θα πέσει μέχρι τέλος του μήνα.

Επικίνδυνες λακκούβες στην οδό 

Αγ. Τριάδος στο Μαρκόπουλο
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Ο σπουδαίος Ρώσος συγγραφέας Άντον Τσέχωφ,

είχε γράψει στα τέλη του 19ου αιώνα: «Όταν πολλές
θεραπείες συνιστώνται για μια αρρώστια, αυτό σημαί-
νει ότι δεν μπορεί να θεραπευτεί».

Και το Περιφερειακό Γενικό Νοσοκομείο «Ασκληπι-

είο» Βούλας δεν δείχνει … να θεραπεύεται παρόλα

τα αμέτρητα προτάγματα.

Δισεπίλυτα ζητήματα παραμένουν άλυτα,  τα οποία

εκτός του ότι … πολλές φορές ευθύνονται για θανά-

τους,  δυσχεραίνουν και τη ζωή, τόσο των ασθενών,

όσο και του ιατρικού & νοσηλευτικού προσωπικού,

ενός νοσοκομείου που εξυπηρετεί μια τεράστια πλη-

θυσμιακή περιοχή, από τα εξωτερικά ιατρεία του

οποίου περνούν καθημερινά περίπου 500 ασθενείς.

Και η «7η» αναγνωρίζοντας τη σοβαρότητα, επανέρ-

χεται με μια νέα σειρά δημοσιευμάτων, η οποία θα

απασχολήσει την εφημερίδα με αλλεπάλληλα ρεπορ-

τάζ και τα οποία θα δημοσιεύονται σε τακτά διαστή-

ματα.

Αυτό που ίσως λείπει από τον τόπο μας είναι μια ανε-

ξάρτητη αρχή να λειτουργεί ως επιτροπή αξιολόγη-

σης των νοσηλευτικών ιδρυμάτων της χώρας, έτσι

ώστε να πάψουν οι εκάστοτε υπουργοί υγείας να

βαυκαλίζονται ότι πέτυχαν την εξυγίανση στο χώρο

της υγείας, όταν η πραγματικότητα είναι εκ διαμέ-

τρου αντίθετη, δεινή και τσακίζει κόκαλα. 

Θρυαλλίδα του σημερινού ρεπορτάζ αποτέλεσε η

κακή εικόνα που παρουσιάζει το Ακτινολογικό Τμήμα

του νοσοκομείου κι αυτό όχι από υπαιτιότητα του ια-

τρικού προσωπικού (το οποίο κάνει άριστα τη δουλειά

του), αλλά λόγω της σημαντικής έλλειψης σε τραυ-

ματιοφορείς και σε μηχανήματα του ακτινολογικού

που υπολειτουργούν λόγω παλαιότητας.

Το Ασκληπιείο ως γνωστό, δεν είναι ένα ενιαίο κτι-

ριακό συγκρότημα όπως είναι όλα σχεδόν τα νοσο-

κομεία της χώρας, αλλά πολλά μικρά κτίρια. Και είναι

έτσι, γιατί κτίσθηκε για να εξυπηρετήσει νοσήματα

θώρακος. Ξεκίνησε τη λειτουργία του το 1921, ως Σα-

νατόριο για την θεραπεία της φυματιώσεως των

οστών, των αρθρώσεων και του ραχιτισμού που προ-

σέβαλε τότε κυρίως τα παιδιά.

Σήμερα όμως λειτουργεί ως Γενικό Περιφερειακό Νο-

σοκομείο με τα ίδια κτίρια, τα οποία στην μεγαλύτερη

πλειοψηφία τους έχουν ανεγερθεί από δωρητές και

γι’ αυτό φέρουν και το όνομά τους. Άλλα έχουν εκ-

συγχρονιστεί - όσο αυτό είναι δυνατόν για παμπάλαια

κτίρια- άλλα λειτουργούν υποτυπωδώς ή δεν λειτουρ-

γούν καθόλου.

Η διασπορά των κτιρίων απαιτεί για  τη μεταφορά

ενός ασθενή από το δωμάτιο που νοσηλεύεται π.χ.

προς το ακτινολογικό ή όπου αλλού, τραυματιοφο-

ρέα, ειδικό φορείο και οδηγό για το όχημα μεταφο-

ράς (κάτι σαν απλό ασθενοφόρο).

Αναζητήσαμε τις απαντήσεις καταρχήν από τον καθ’

ύλην αρμόδιο, Διοικητή και πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Θε-

όδωρο Ρούπα, ο οποίος βρίσκεται μόλις λίγους μήνες

στη θέση του με προσωπική επιλογή των υπουργών

Α.Ξανθού & Π. Πολάκη. Ο κ. Ρούπας είναι οικονομο-

λόγος και πριν κατείχε τη θέση του Αναπληρωτή Δι-

οικητή στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο της Νίκαιας.

Νωρίτερα θήτευσε και ως οικονομικός διευθυντής

στο Νοσ. «Ευαγγελισμός».

Συναντήσαμε τον Διοικητή Θεόδωρο Ρούπα, ο οποίος

μας δέχθηκε άμεσα, του θέσαμε τις ερωτήσεις και

τον βρήκαμε “ετοιμοπόλεμο”, αφού είχε απαντήσεις

για όλα.

Για τους τραυματιοφορείς λοιπόν μας απάντησε:

Ρούπας: «Το νοσοκομείο μας έχει 22 φορείς (τραυ-
ματιοφορείς) και σε κάθε βάρδια βρίσκονται τρία
άτομα με εξαίρεση τις ημέρες που εφημερεύουμε
όπου βρίσκονται τέσσερα άτομα ανά βάρδια (τη
νύχτα, τρεις). Είναι σαφές ότι τα 22 άτομα σε αυτό
το τμήμα δεν φτάνουν. Έχουμε ζητήσει άλλα 3 άτομα
από το υπουργείο. Το πρόβλημα εντοπίζεται στο γε-
γονός ότι λόγω της ιδιαιτερότητας του Νοσοκομείου,
οι μεταφορές των ασθενών μπορούν να γίνονται
μόνο με τα οχήματα μεταφοράς και δυστυχώς

έχουμε μόνο τρία. Κι αυτό γίνεται εντονότερο, όταν
διαπιστώσει κανείς ότι έχουμε μόνο έναν φορέα στη
βάρδια για τα οχήματα, άρα επί της ουσίας λειτουργεί
μόνο ένα όχημα».

Για το ίδιο θέμα αναζητήσαμε και την πρόεδρο  του

Σωματείου Εργαζομένων (γιατρών & εργαζόμενων)

Δέσποινα Τοσουνίδου (ιατρός ακτινολόγος), η οποία

μας ανέφερε ότι διαφωνεί με τον διοικητή και στα 2

αυτά ζητήματα.

Τοσονίδου: «Τα οχήματα μεταφοράς δεν είναι τρία
αλλά μόνο δύο. Όμως το πρόβλημα που κυρίαρχα αν-
τιμετωπίζουμε είναι η έλλειψη ειδικού φορείου. Κον-
τολογίς, όσα οχήματα και να είχαμε, όσους
τραυματιοφορείς και να είχαμε, δεν θα κάναμε απο-
λύτως τίποτα επιπλέον, από τη στιγμή που υπάρχει
μόνο ένα φορείο κατάλληλο για τα οχήματα μεταφο-
ράς. Αυτό σημαίνει ότι για ένα φορείο που κοστίζει
πολύ λίγα χρήματα στοιβάζονται οι ασθενείς σε
ουρές, με αποτέλεσμα όλο το σύστημα διακίνησης
ασθενών να δυσλειτουργεί αφάνταστα. Για την ιστο-
ρία, το τμήμα τραυματιοφορέων αριθμούσε κάποτε 40
άτομα. Σήμερα 22. Αυτό λέει πολλά!».

Επιπλέον ο διοικητής μας ενημέρωσε ότι: «ήδη ελή-
φθη και η απόφαση για την αγορά δύο νέων ειδικών
φορείων (κατάλληλων για τα οχήματα μεταφοράς)

αξίας 4.000 ευρώ έκαστο, τα οποία θα βρίσκονται στη
διάθεση του κοινού από τη επόμενη εβδομάδα. Υπό-
θεση που ήταν στο αρχείο 4 χρόνια και κολλούσε
λόγω μιας κακής υπογραφείσας σύμβασης, έλαβε
αίσιο τέλος».

Ερώτημα αποτελεί όμως και το γεγονός ότι ενώ

υπάρχουν 22 τραυματιοφορείς στις βάρδιες εργάζον-

ται μόνο εννέα ή έντεκα την ημέρα. Αν μάλιστα αυτό

συνδυαστεί και με το γεγονός ότι κατά μέσο όρο

οφείλονται 80 ρεπό ανά φορέα, τότε το θέμα μπερ-

δεύει ακόμα περισσότερο. Πάντως σύμφωνα με πλη-

ροφορίες και μετά το ρεπορτάζ της «7ης», ο

διοικητής έλαβε απόφαση, ώστε από την προσεχή

εβδομάδα τα άτομα ανά βάρδια να αυξηθούν. Αυτό

είναι θετική ένδειξη.

Η προεδρος του σωματείου εργαζομένων Δέσποινα

Τοσουνίδου, έθιξε και την απουσία οικονομικής ενί-

σχυσης από το υπουργείο. Μάλιστα τόνισε διαμαρτυ-

ρόμενη, ότι η διευθύντρια της 2ης ΥΠΕ (το Ασκληπιείο

ανήκει στη 2η Υγειονομική Περιφέρεια) Όλγα Ιορδα-

νίδου εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία ανέφερε ότι

δεν λείπει τίποτα από το νοσοκομείο και δεν υπάρ-

χουν ελλείψεις.

Απαντώντας για το θέμα,  ο διοικητής Θεόδωρος

Ρούπας, μας ανέφερε ότι: «η πρόεδρος του Σωμα-
τείου Εργαζομένων σε αυτό το σημείο έχει δίκιο. Τον
περασμένο Δεκέμβριο η 2η ΥΠ.Ε. μας “έβγαλε” κον-
δύλι 250 χιλιάδες ευρώ μόνο για ορθοπεδικά υλικά
και εμείς απορροφήσαμε μόνο τα 105.000 €. Κι αυτό
διότι ως διοικητική υπηρεσία δεν φροντίσαμε να ορ-
γανώσουμε σωστά τη διαδικασία. Πρόκειται για μια
ευθύνη που αναλαμβάνω εγώ προσωπικά και την
οποία θα καλύψω στις επόμενες εκταμιεύσεις από
την 2η ΥΠ.Ε.».

Σε αυτό το σημείο ως εφημερίδα οφείλουμε να απο-

δώσουμε τα εύσημα στον Διοικητή, καθώς το να πα-

ραδέχεται ένας δημόσιος λειτουργός, ότι η

Το «Ασκληπιείο» Βούλας 

στο … μικροσκόπιο
ένα νοσηλευτικό ίδρυμα που εξυπηρετεί μία τεράστια περιοχή.

Ρεπορτάζ: 

Βασίλης Κασιμάτης - Αννα Μπουζιάνη

Θεόδωρος Ρούπας
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«αντίθετη» πλευρά έχει δίκιο και παράλληλα να ομο-

λογεί ότι έχει ευθύνη σε συγκεκριμένη διαδικασία,

αποτελεί ίσως και πανελλαδική πρωτοτυπία. Μακάρι

να βλέπαμε πολλά τέτοια, θα είχαμε ένα πολύ καλύ-

τερο κράτος.

Ο Γραμματέας του Σωματείου Εργαζομένων και αι-

ρετό μέλος του Δ.Σ. του νοσοκομείου (εκπροσωπών-

τας τους εργαζόμενους, νοσηλευτής Δημήτρης

Γαρδικλής κατήγγειλε την στάση της διοίκησης σε

αντιδρώντες και «αντιφρονούντες» εργαζόμενους ως

απαράδεκτη. Συγκεκριμένα ανέφερε: «όποιος εργα-
ζόμενος αντιδρά σε αποφάσεις της διοίκησης, θεω-
ρώντας ότι υπάρχει λάθος ή αδικία, τότε η διοίκηση
χρησιμοποιεί εκδικητική μεταχείριση  εις βάρος
αυτών των ατόμων». 

Η «Ε» κατέγραψε συγκεκριμένα παραδείγματα επ’αυ-

τού τα οποία δεσμεύεται να δημοσιεύσει σε επόμενο

σχετικό δημοσίευμα, καθώς έως τη στιγμή της σύν-

ταξης αποτελούν ανεπιβεβαίωτο υλικό.

Επιπλέον ο Δ. Γαρδικλής στάθηκε και στη σχέση της

διοίκησης με εργολάβους. Μας ανέφερε ότι: «οι υπη-
ρεσίες φύλαξης, σίτισης, καθαριότητας θα έπρεπε να
καλύπτονται από προσωπικό του υπουργείου υγείας,
εντούτοις παραμένουν ως εξωτερικοί συνεργάτες με
ό,τι αυτό συνεπάγεται. Το νοσοκομείο μας λειτουργεί
με έναν υδραυλικό μόνο, με αποτέλεσμα επειδή
έχουμε σοβαρό πρόβλημα με τα λήμματα να μισθώ-
νουμε διαρκώς εξωτερικά συνεργεία με υψηλότερο
κόστος. Ταυτόχρονα, ως σωματείο καταγγέλλουμε
ακόμα και τις δωρεές ως ύποπτες».  

Καθίσταται σαφές ότι για τα ανωτέρω αυτά θέματα,

θα κληθεί να απαντήσει στο επόμενο δημοσίευμα ο

Θ. Ρούπας.

Κάπου εδώ αξίζει να αναφερθούμε και στην επικεί-

μενη δίκη των «5» στελεχών του νοσοκομείου που

κατηγορούνται για υπεξαίρεση 1,8 εκατομμυρίων

ευρώ για επιθέματα κατάκλισης. Μια δίκη που σύμ-

φωνα με τον κ. Ρούπα, καθυστερεί λόγω των αναβο-

λών από τους συνηγόρους υπεράσπισης. Ο Διοικητής

γι’ αυτό το θέμα τόνισε επίσης, ότι: «Αντιλαμβάνεστε
ότι 1,8 εκατομμύρια ευρώ που δαπανήθηκε για το διά-
στημα 2006-2011 από μόνο του λαμβάνει τον ορισμό
“σκανδάλου”, αν λάβει κανείς υπόψη του ότι το 2014
το ποσό που δαπανήθηκε από το Ασκληπιείο για τα
ίδια επιθέματα κατάκλισης ήταν 7.500 €. Το 2015
ήταν 5.500 € και το 2016 ήταν μόλις 1.600 €. 
Δέχτηκα όμως τη απόφαση του Σωματείου Εργαζο-
μένων και δεν έβγαλα σε αργία τους συγκεκριμένους
συναδέλφους τους, έως ότου αποφανθεί η δικαιο-
σύνη».

Σχετικά με τον κοινόχρηστο χώρο και την πολλάκις

καταγγελλόμενη «ασχήμια» των δεκάδων στρεμμά-

των γης του Ασκληπιείου, ο διοικητής μας ανέφερε:

«Αληθεύει ότι έχουμε μόνο έναν κηπουρό. Αυτό συμ-
βαίνει διότι έχω προσωπικά κρίνει ότι χρειάζεται προ-
σωπικό σε άλλες υπηρεσίες και όχι σε κηπουρούς.
Τον περιβάλλοντα χώρο προσπαθώ να τον καλύψω
με τον εργολάβο καθαριότητας. Θα πρέπει να κατα-
νοήσουμε όμως ότι η Ελλάδα διέρχεται μείζονο
κρίση, δεν μπορούμε να τα έχουμε όλα και η διοίκηση
κάνει ότι είναι ανθρωπίνως δυνατό. Έχουμε επί πα-
ραδείγματι ζητήσει επανειλημμένως την απομά-

κρυνση ενός κακαίσθητου (παλιού) φορτηγού που
χρησιμοποιείται ως αποθήκη από τον ιδιώτη εκμι-
σθωτή της καντίνας του νοσοκομείου, λόγω του ότι
είναι εκτός της σύμβασης, και δεν μπορούμε να τον
βγάλουμε! Όταν ανέλαβα πριν από λίγους μόλις
μήνες πετάξαμε 25 φορτηγά σκουπίδια από το κοινό-
χρηστο χώρο μας και έχω ήδη εγκρίνει την δενδρο-
φύτευση 350 πεύκων».

Ιδιοκτησιακό 

Μείζον θέμα αποτελεί το ιδιοκτησιακό καθεστώς του

νοσοκομείου και έχουμε καταναλώσει πολύ μελάνι

κατά καιρούς. Βρίσκεται σε μία θέση ιδιαίτερα ελκυ-

στική για άλλου είδους χρήσεις και πάντα καραδοκεί

ο κίνδυνος να αλλάξει χαρακτήρα.

Δεν ευ-

σταθούν οι φήμες ότι το Ασκληπιείο είναι εκτός σχε-

δίου, ότι το έχει χάσει ο Ερυθρός Σταυρός και άλλα

και γι’ αυτό θα αναφερθούμε στο επόμενο φύλλο

Ο Δήμαρχος των 3Β (Βούλα-Βάρη-Βουλιαγμένη)

έχει έρθει σε επαφή με τον Ερυθρό Σταυρό, για μια

ανταλλαγή βεβαιωμένης απαίτησης προς το Δήμο

πέντε περίπου στρεμμάτων. Είναι μία λωρίδα που ξε-

κινάει από την οδό Ιπποκράτους κατά μήκος του μαν-

τρότοιχου και καταλήγει στην παραλία. 

Ο δήμαρχος Γρηγόρης Κωνσταντέλλος,  ανέφερε ότι

η περιοχή είναι εντός σχεδίου και ο Δήμος βρίσκεται

«στην τελική φάση διαπραγμάτευσης με τον ιδιο-
κτήτη Ερυθρό Σταυρό, βεβαιωμένης απαίτησης του
Δήμου για ένα κομμάτι 5 στρεμμάτων, τα οποία συ-
ζητάμε να μας παραχωρηθούν κατά τρόπο που να βο-
λεύει και τις δύο πλευρές».

Ευκαιρίας δοθήσεις, ο Δήμαρχος 3Β δεσμεύτηκε στο

επόμενο φύλλο να καλύψει πιο αναλυτικά το ρυμο-

τομικό σχέδιο και την περαιτέρω ανάπτυξη της γύρω

περιοχής του Ασκληπιείου.

Ο Διοικητής και πρόεδρος του Δ.Σ. του Ασκληπιείου

Θ. Ρούπας σχετικά με το ιδιοκτησιακό καθεστώς

ανέφερε: «Ο Ερυθρός Σταυρός οφείλει στο κράτος
ένα πολύ μεγάλο ποσό που φτάνει από όσα γνωρίζω
τα 53 εκατομμύρια ευρώ. Η αποψή μου είναι ότι αυτά
θα μπορούσαν να συμψηφιστούν και να παραχωρηθεί
το Ασκληπιείο στο Ελληνικό Δημόσιο (Υπουργείο
Υγείας), έτσι ώστε επιτέλους να υπάρχει μια αυτό-
νομη διοίκηση που να μην εξαρτάται κάθε φορά και
για κάθε θέμα από το Δ.Σ. του Ερυθρού Σταυρού». Σε

αυτό και σύμφωνα με το ρεπορτάζ της «Ε» τάσσεται

υπέρ και η τοπική κοινωνία.

σημείωση: Πολύ μικρό το ποσό, αν θυμούμε ότι επί

υπουργείας Κακλαμάνη είχε αποτιμηθεί από αρμόδι-

ους εμπειρογνώμονες ειδικούς, στα 160 εκατομμύρια

ευρώ. Αλλιώς λύνεται αυτό και θα το αναλύσουμε

προσεχώς.

Ετοιμη η Μονάδα Τεχνητού Νεφρού

Τελειώνοντας το ρεπορτάζ, θα αναφερθούμε στις κα-

ταγγελίες για την διάλυση της Μονάδας Τεχνητού

Νεφρού (Τ.Ν.), όπου από τους 48 ασθενείς που είχε

ως δυναμικότητα εξυπηρέτησης, σήμερα βρίσκεται με

δυναμικότητα μόλις 4 ασθενών. 

Θέτοντας το ερώτημα στον διοικητή μάς απάντησε

ότι αυτά έγιναν πριν αναλάβει τη διοίκηση και πιο

συγκεκριμένα στις 4 Απριλίου 2016. Σύμφωνα πάντα

με τον κ. Ρούπα, η Μονάδα Τ.Ν. θα επαναλειτουργή-

σει πλήρως στα τέλη του τρέχοντος μήνα Φεβρουα-

ρίου και η όποια καθυστέρηση έχει σημειωθεί, αφορά

τα τεστ που διενεργεί το Γενικό Χημείο του Κράτους

σχετικά με το νερό και άλλες χημικές ύλες. «Θα πρό-
κειται για μια υπερσύγχρονη μονάδα που θα έχει
μέχρι και τηλεόραση για κάθε μονάδα αιμοκάθαρ-
σης», συμπλήρωσε ο διοικητής.

Τέλος να κλείσουμε και με κάτι ιδιαιτέρως ευχάριστο,

καθώς κατά την ώρα της συνέντευξης με το Διοικητή

και πρόεδρο του Δ.Σ. Θ. Ρούπα, δόθηκε τηλεφωνικώς

το «πράσινο φώς» από τον Ερυθρό Σταυρό για την

υλοποίηση των τριών δωρεών της οικογένειας του

εφοπλιστή Αθ. Μαρτίνου και του Ιδρύματος Νιάρχου,

συνολικού ύψους δέκα εκατομμυρίων ευρώ προς το

Περιφερειακό Γενικό Νοσοκομείο Ασκληπιείο Βού-

λας. για εκσυγχρονισμό ήδη υπαρχόντων κτιρίων.

Δωρεές Δέκα 

εκατομμυρίων ευρώ, 

“ξεκόλλησαν” και θα 

προχωρήσει η ανακαίνιση του

κεντρικού κτιρίου άμεσα.
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«κἄν δοῦλος ιἦ τις, οὐδέν ἧττον, δέσποτα,
ἄνθρωπος οὗτός ἐστιν, ἄν ἄνθρωπος ιἦ»

«κἄν δοῦλος ιἦ τις σάρκα τήν αὐτήν ἔχει·
φύσει γάρ οὐδείς δοῦλος ἐγεννήθη ποτέ ἀπό
τοῦ πάλαι πλάσαντος ἀνθρώπων γένος».
(Φιλήμων Δάμωνος Συρακούσιος, 361-263, κωμικός, εκπρόσωπος

της Νέας Κωμωδίας, Fragment 22, 1 & 95, 1)

«Δούλους µή περιϋβρίζειν».
(Πλούταρχος, 45-120, “Περί Παίδων αγωγής”, 7e)

(= τους δούλους δεν πρέπει να τους προσβάλλουμε,

εξευτελίζουμε, κακομεταχειριζόμαστε).

«Κάθε γενιά βρίσκει στα Αρχαία Κείμενα Ιδέες που
κανένας δεν είχε δει πριν - και θα βρούμε και άλλες
στο Μέλλον».
(Ζακλίν ντε Ρομιγύ, 1913-2010, περιοδικό Le Nouvel observateur)

«οὐδ᾽ὁποῖ᾽ἀνήρ ἔννους τά καινά τοῖς πάλαι
τεκµαίρεται, ἀλλ᾽ἔστι τοῦ λέγοντος, ἤν φό-
βους λέγῃ».

(Σοφοκλής, 496-406, “Οιδίπους τύραννος”, στιχ. 916 - 918)

(= και δεν κρίνει/βγάζει συμπεράσματα, όπως θα έκαμε

κάθε μυαλωμένος/συνετός άνθρωπος, (για) τα και-

νούργια δεδομένα απ’ τα παλιά, αλλ’ είναι έρμαιο

όποιου μιλάει/εξαρτάται απ’ όποιον μιλάει και πείθεται

σ’ αυτόν, αν του λέει φοβερά πράγματα - που του προ-

καλούν φόβο) ήτοι πέφτει θύμα τρομολαγνείας και κιν-

δυνολογίας.

Σχόλιο: Στο Γ’ επεισόδιο (στιχ. 911-1085) στην τραγω-

δία του Σοφοκλή: «Οιδίπους Τύραννος» η Ιοκάστη

στον μονόλογό της (στ. 911-923), αφού κάνει ικεσία

στο βωμό του Λυκείου Απόλλωνα να βοηθήσει τον Οι-

δίποδα και τη Θήβα να βγουν από το τραγικό αδιέξοδο,

απαγγέλλει τους παραπάνω διδακτικούς στίχους, που

αφορούν κάθε έλλογο πολίτη/λογικό άνθρωπο που

πρέπει να κρίνει, να συγκρίνει, να επικρίνει και να εγ-

κρίνει τα τωρινά με βάση τα παλαιότερα δεδομένα,

αξιοποιώντας εξάλλου την πείρα του παρελθόντος να

παίρνει αποφάσεις έχοντας ως μοναδικό κριτήριο την

κρίση του, τη σκέψη του, τη βούλησή του και χωρίς να

παρασύρεται από τον κάθε τυχάρπαστο δημαγωγό,

λαοπλάνο, λαϊκιστή.

Και η αείμνηστη ελληνίστρια Ζακλίν ντε Ρομιγύ ως

προφήτις μάς επισημαίνει τα μοναδικά και αδαπάνητα

κοιτάσματα της πνευματικής ενέργειας που μπορούμε

να αντλήσουμε από το υπέδαφος της Αρχαιοελληνι-

κής μας Παράδοσης, αρκεί να τα αναζητήσουμε /

ερευνήσουμε και να μην τα παραποιήσουμε, όπως

συμβαίνει συνήθως. Και συνεχίζει λέγοντας πως οι Αρ-

χαίοι Έλληνες υπήρξαν Ρηξικέλευθεροι/Κελευθο-

ποιοί* σ’ όλους τους τομείς: Όρισαν και διαμόρφωσαν

τις ΕΝΝΟΙΕΣ, καθόρισαν τις ΑΡΧΕΣ, προσδιόρισαν τα

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ, συζήτησαν τις ΘΕΣΕΙΣ και τις ΑΝΤΙ-

ΘΕΣΕΙΣ. Πρόσφεραν δηλαδή στο Δυτικό Πολιτισμό τα

θεμέλιά του και του άνοιξαν το δρόμο για να εξελιχθεί

και να προοδεύσει.

«ἄρχον δέ καί ἀρχόµενον φύσει, διά τήν σω-
τηρίαν (τό µέν γάρ δυνάµενον τῇ διανοίᾳ προ-
ορᾶν ἄρχον φύσει καί δεσπόζον φύσει, τό δέ
δυνάµενον τῷ σώµατι ταῦτα ποιεῖν ἀρχόµενον
καί φύσει δοῦλον· διό δεσπότῃ καί δούλῳ
ταὐτό συµφέρει).

(Αριστοτέλης, 384-322, «ΠΟΛΙΤΙΚΑ Α’», 1252α, 30-33 και 1252b, 1)

(= ομοίως συνδέονται το φύσει άρχον και φύσει αρχό-

μενον για την αμοιβαία συνδρομή προς διασφάλιση

της ύπαρξης - διότι απ’ αυτά το πρώτο διαθέτοντας την

ικανότητα να καταστρώνει σχέδια με τη διάνοιά του εν

όψει των αναγκών φύσει άρχον και φύσει εξουσιάζον

είναι, το δεύτερο διαθέτοντας ως προσωπική την ικα-

νότητα να εκτελεί με τις σωματικές δυνάμεις αυτά

φύσει είναι αρχόμενον και φύσει δούλον· γι’ αυτό κύ-

ριος και δούλος συνδυάζονται / συνεργάζονται για το

κοινό συμφέρον).

«τοῖς δέ παρά φύσιν τό δεσπόζειν».
(Αριστοτέλης, 384-322, «ΠΟΛΙΤΙΚΑ Α’», 1253b, 20-21)

(= κατ’ άλλους η εξουσία επί των δούλων είναι παρά

φύση - αφύσικη)

ΤΑ ΕΤΕΡΩΝΥΜΑ ΕΛΚΟΝΤΑΙ

«Αὐτό γάρ αὑτῷ τό ὅµοιον ἄχρηστον, διό δε-
σπότης δούλου δεῖται καί δοῦλος δεσπότου
καί γυνή καί ἀνήρ ἀλλήλων καί ἡδύ καί ἐπι-
θυµητόν τό ἐναντίον ὡς χρήσιµον, καί οὐχ ὡς
ἐν τῷ τέλει ἀλλ᾽ὡς πρός τό τέλος· ὅταν γάρ
τύχῃ οὗ ἐπιθυµεῖ, ἐν τῷ τέλει µέν ἐστιν, οὐκ
ὀρέγεται δέ τοῦ ἐναντίου».

(Αριστοτέλης, 384-322, «Ηθικά Ευδήμεια», βιβλίο 8ο, “Περί φιλίας),

1239b, 27-32)

(= γιατί το όμοιον είναι άχρηστον στο όμοιον, γι’ αυτό

το αφεντικό έχει ανάγκη από το δούλο και ο δούλος

από το αφεντικό, και η γυναίκα και ο άντρας έχουν

ανάγκη ο ένας τον άλλον, και είναι ευχάριστο και επι-

θυμητό το αντίθετον ως χρήσιμον· και αν δεν αποτελεί

τον σκοπό τουλάχιστον μπορεί να συμβάλει σ’ αυτόν·

γιατί, πραγματικά όταν πετύχει κανείς αυτό που επι-

θυμεί, έφτασε στον ίδιο το σκοπό που επιδιώκει και

δεν ορέγεται πλέον το αντίθετο). Εντελέχεια - Ολο-

κλήρωση.

«Ἀλλά πᾶσα δουλεία παρά φύσιν ἐστί».
(Αριστοτέλης, 384-322, «ΠΟΛΙΤΙΚΑ Α’», 1254α, 19-20)

(= και γενικότερα κάθε δουλεία αδιακρίτως είναι παρά

φύση / αφύσικη).

«οὐδέν γάρ προσγελᾶν δούλοις-Ἀριστοτέλης
-εἴα ποτέ».

(Αριστοτέλης, 384-322, Fragment 183, 4 , και Κλήμης ο Αλεξαν-

δρεύς, 150-216, “Παιδαγωγός”, βιβλίο 3, κεφ. 12)

(= Ο Αριστοτέλης μάλιστα δεν επέτρεπε ούτε να χα-

μογελά ποτέ κανείς στους δούλους). 

Αυτή η μετάφραση, για μας είναι παράφραση, δίνεται

από όλους τους σχολιαστές - μελετητές του έργου

του Αριστοτέλη. Δεν γνωρίζω αν είναι από άγνοια ή

σκοπιμότητα διαστρεβλωμένη και παραποιημένη, αλλά

είναι συνάμα και αφελής, αφού αγνοούν τη σωστή

σύνταξη και σημασία του ρημ. προσγελώ + δοτ. = κο-

ροϊδεύω, εμπαίζω, περιγελώ, καταγελώ κάποιον. Έτσι

με την μετάφραση αυτή απορρίπτουμε το θετικό νόημα

που της προσδίδουν και της δίνουμε το αρνητικό που

πραγματικά σημαίνει και ταιριάζει συντακτικά και νοη-

ματικά. Πάντως η ορθότερη κατά την άποψή μας είναι

η παρακάτω: «Ο Αριστοτέλης δεν επέτρεπε ποτέ να
κοροϊδεύουν - χλευάζουν τους δούλους», πράγμα που

δείχνει και το μεγαλείο του ελληνικού πολιτισμού και

την ανθρωπιστική μεταχείριση των δούλων, που δια-

φέρει κατά πολύ από την Ανατολή (προσκυνούντες)

και από τη Δύση (αλυσοδεμένοι).

Η ΔΙΑΘΗΚΗ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ

O Διογένης ο Λαέρτιος (3ος μ.Χ.) στο έργο του “Βίοι
Φιλοσόφων”, βιβλίο Ε’, στη βιογραφία τού Αριστοτέλη

και στα κεφ. 12-16 μας διασώζει το περιεχόμενο της

Διαθήκης του Αριστοτέλη, που την άφησε στον Αντί-

πατρο ως εκτελεστή της. Αυτή αποτελεί αδιάψευστο

τεκμήριο των αντιδουλοκτητικών και αντιδουλοκρα-

τικών αντιλήψεών του και ένα ηχηρό ράπισμα στους

δουλολάγνους / διαστροφείς μελετητές της θεωρίας

του για τους δούλους. Αν κανείς την διαβάσει θα εκ-

πλαγεί από το φιλελεύθερο και ανθρωπιστικό πνεύμα

που την διακατέχει.

«Τύχωνα δ᾽ἐλεύθερον εἶναι, ὅταν ἡ παῖς ἐκδοθῇ, καί
Φίλωνα καί Ὀλύμπιον καί τό παιδίον αὐτοῦ, µή πω-
λεῖν δέ τῶν παίδων µηδένα τῶν ἐµέ θερα-
πευόντων, ἀλλά χρῆσθαι αὐτοῖς· ὅταν δ᾽ἐν
ἡλικίᾳ γένωνται, ἐλευθέρους ἀφεῖναι
κατ᾽ἀξίαν».

(Διογένης Λαέρτιος, 3ος μ.Χ., “Βίοι Φιλοσόφων”, κεφ. 14, 17-21)

(= Να απελευθερωθούν ο Τύχων, ο Φίλων και ο Ολύμ-

πιος με το παιδί του, άμα παντρευτεί η κόρη μου. Να

μην πουληθεί κανείς από τους δούλους που με περι-

ποιούνται, αλλά να χρησιμοποιούνται και όταν ενηλι-

κιωθούν να αφεθούν ελεύθεροι και να τους δοθεί και

χρηματική αμοιβή ανάλογα με την προσφορά τους και

την αξία τους).

Θα κλείσουμε το μικρό οδοιπορικό - αφιέρωμα στον

Αριστοτέλη με τα λόγια του Βίλχελμ Φρήντριχ Χέγκελ

(Έγελος) (1770-1831) εκπρόσωπο του γερμανικού ιδε-

αλισμού - γνωστό για την Διαλεκτική του θεωρία - ο

οποίος εγκωμιάζοντας το έργο του, γράφει: «ούτε
εγεννήθη έκτοτε παρόμοιος νους, ούτε θα γεννηθεί,
αλλά ούτε και χρειάζεται να ξαναγεννηθεί» (Ιστορία

της φιλοσοφίας).

Και με τον χαρακτηρισμό του Ρωμαίου ρήτορα και φιλο-

σόφου Μάρκου Τύλλιου Κικέρωνα (106-43) για τον Αρι-

στοτέλη ως: “veniet Flummen orationis aureum fundens
Aristoteles” (Lucullus 119,14), (= O Aριστοτέλης θα εμ-

φανιστεί εκχέων ποταμόν χρυσού λόγου). 

Σε εμάς επαφίεται αν θα κατορθώσουμε να «λου-

στούμε» στα χρυσά ύδατα του ποταμού του.

Και ο Καρλ Μαρξ (1818-1883) τον αποκαλεί Τιτάνα της

αρχαίας  ελληνικής  φιλοσοφίας (Καρλ Μαρξ και Φ.

Ένγκελς, από τα πρώτα έργα, 1956, σελ. 27).

――――――

* Ρηξικέλευθοι/Κελευθοποιοί, σκαπανείς. Αυτοί που

ανοίγουν νέους δρόμους, νεωτεριστές, καινοτόμοι.

Πέτρος Ιωαννίδης

Καθηγητής φιλόλογος του 2ου ΓΕΛ Βούλας

ΕΤΥΜΟΛΟΓΩ ΑΡΑ ΥΠΑΡΧΩ

«ἄπιτε»!
Ἐξ Ἀριστοτελισµοῦ 

Ὀρθολογισµοῦ
ἄρχεσθαι

&
Δουλοπρεπείας, Δουλοφροσύνης

παύεσθαι
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Xρήσιμα επαγγέλματα με φιλική εξυπηρέτηση

CONTINENTAL-UNIROYAL-BRIDGESTONE-BARUM

 

 

Ειρήνη Καραμπά
Πτυχιούχος

Διαιτολόγος / Διατροφολόγος

Βάκχου 22, 166 72 Βάρη

Τ: 210 8961.588

Κ: 697 4000482

email: irini.karampa@gmail.com

www.eat-fit.gr

ΠΡΟΒΛΗΘΕΙΤΕ ΜΕ ΜΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

Ο Βασίλης Μαριγώνης είναι ο παλιότερος, ίσως, φούρναρης στη Βούλα. Δε-

καετίες τώρα, ντυμένος με την άσπρη ποδιά και τον άσπρο σκούφο, από την

ώρα που ο ήλιος προσπαθεί να βγάλει την πρώτη του αχτίδα, βρίσκεται στο

φούρνο για να ζυμώσει και να ψήσει το ψωμί που προμηθευόμαστε καθημε-

ρινά. Όχι μόνο ψωμί, βέβαια, αλλά και κουλουράκια και γλυκά και και... ένας

ατελείωτος κατάλογος προϊόντων.

Οικογενειακή επιχείρηση· και η σύζυγος στο πόδι μέχρι πρότινος.

Σήμερα έχει μπει και η νέα γενιά στην επιχείρηση. Τα δυο του παιδιά, τα οποία

αναβάθμισαν τον φούρνο, έβαλαν και καφέ, τοποθέτησαν και τραπεζοκαθί-

σματα σε ημιυπαίθριο χώρο, ήσυχο και κομψό.

Μία επιχείρηση με ανθρώπινο πρόσωπο και σταθερή πελατεία.

Αυτές οι επιχειρήσεις είναι που κρατάνε τον κορμό της οικονομίας και δυστυ-

χώς καθημερινά, μη αντέχοντας στην υπερφορολόγηση, βάζουν λουκέτο.

Ένας παραδοσιακός φούρνος με ιστορία στη Βούλα
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Ο Δήμος Κρωπίας εντάχθηκε σε ολοκληρωμένο πρό-

γραμμα εναλλακτικής διαχείρισης ενδυμάτων και υπο-

δημάτων («κόκκινοι κάδοι ανακύκλωσης») με απόφαση

του Δημοτικού Συμβουλίου (αρ. απ.189/2016). Ετσι, ο

Δήμαρχος Κρωπίας Δημήτριος Κιούσης με τους αρμό-

διους αντιδημάρχους, Κοινωνικής Πολιτικής Θοδωρή

Γρίβα και Περιβάλλοντος Αντώνη Κορωνιά και η Κοινω-

νική Υπηρεσία του Δήμου συνεργάστηκαν για την έν-

ταξη στο πρόγραμμα σε συμφωνία με την εταιρεία

recycom.

Το πρόγραμμα βοηθάει στην εφαρμογή του Τοπικού

Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων δηλ. σε υλοποίηση

προγραμμάτων εναλλακτικής διαχείρισης των διαφόρων

κατηγοριών απορριμμάτων/αποβλήτων ενώ συμβάλλει

στην ενίσχυση του Κοινωνικού Παντοπωλείου του

Δήμου αφού είναι ανταποδοτικό.

Η συνεργαζόμενη εταιρεία, «RECYCOM», προσφέρει

κάθε μήνα το ποσό των 150 € για την αγορά τροφίμων

και άλλων ειδών που έχει ανάγκη το Κοινωνικό Παντο-

πωλείο του Δήμου Κρωπίας. Επίσης κατά τη διάρκεια

των μεγάλων εορτών (Χριστούγεννα, Πάσχα), η εται-

ρεία θα κάνει δωρεά το ποσό των 500 € (ανά έτος) για

την αγορά επιπλέον τροφίμων. 

Από την Παρασκευή 19 Ιανουαρίου, τοποθετήθηκαν σε

κεντρικά σημεία του Δήμου 26 κόκκινοι κάδοι, χωρίς δα-

πάνη του Δήμου. Οι πολίτες μπορούν να τοποθετούν
απευθείας -χωρίς συσκευασίες- τα ενδύματα και τα
υποδήματα που δεν χρειάζονται. Οι κάδοι με την ειδική

υποδοχή που διαθέτουν δέχονται, ρούχα (καθαρά),

τσάντες/ζώνες, ζευγαρωμένα παπούτσια, λευκά είδη

όπως κουρτίνες, σεντόνια κ.α. Το κόστος του έργου -η

συλλογή, αναλώσιμα, συντήρηση, τελική διάθεση του

υπολείμματος, η επεξεργασία κ.λπ- βαρύνει την εται-

ρεία. Η συλλογή των ειδών θα γίνεται σε τουλάχιστον

δεκαπενθήμερη βάση ή ανάλογα με την κίνηση. Η εται-

ρεία συντηρεί, ελέγχει και φροντίζει την καθαριότητα

των κάδων, ενώ ενημερώνει και παραχωρεί στατιστικά

στοιχεία προόδου του προγράμματος και στοιχεία διά-

θεσης – αξιοποίησης των περισυλλεγμένων υλικών.

Μετά από διαλογή, κάποια ρούχα θα προσφέρονται δω-

ρεάν σε άπορα άτομα στην Ελλάδα, σε υπηρεσίες των

Δήμων (σ.σ περιλαμβάνεται και η κοινωνική υπηρεσία

Δήμου Κρωπίας) με τις οποίες συνεργάζεται η εταιρεία.

Περαιτέρω, ο ρουχισμός διατίθεται για αποστολή σε

χώρες, όπου υπάρχει επείγουσα ανάγκη, όπως φυσική

καταστροφή, πόλεμος κ.ο.κ. Τέλος, μέρος του υλικού,

τα ακατάλληλα για επανάχρηση ρούχα, ανακυκλώνονται

για δημιουργία ρούχων καθαρισμού, στουπιών, μονωτι-

κού και άλλου υλικού.

Σημεία Κάδων

- Δημοτικό-Κοινωνικό Ιατρείο- Φαρμακείο- Κέντρου Κορω-

πίου (Πλ. Ελευθερίας, απέναντι από Δημαρχείο Κρωπίας,

Κονίτσης και Λ.Βασιλ. Κωνσταντίνου)

- Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου –Κέντρο Ημερήσιας

Φροντίδας Ηλικιωμένων ΚΗΦΗ-Φυσιοθεραπευτήριο Σφητ-

τός (οδός Ανδρούτσου 5 )

- ΚΑΠΗ Κορωπίου (Οδός Ν. Ντούνη 4)

- Κοινωνική Υπηρεσία Δήμου Κρωπίας –Κτίριο Αριστείδη

Γκίκα (Οδός Β. Παπαμιχάλη 4 περιοχή Ι.Ν Αναλήψεως του

Κυρίου από οδό Αρ.Γκίκα)

- Οδός Κύπρου 62 (πρώην Ι.Κ.Α, τώρα Γ΄Τοπικό Κατάστημα

Μισθωτών Αν.Αττικής Ε.Φ.Κ.Α)

- ΚΕΠ Δήμου Κρωπίας (Οδός Αγίων Αναργύρων και Μενε-

λάου Παπαμιχάλη)

- Πλατεία Οικονόμου

- Πλατεία Παπαγιάννη

- Πλατεία Γυμνασίου (απέναντι από το 1ο Δημοτικό Σχο-

λείο-1ο Γυμνάσιο)

- Πλατεία Δεξαμενής

- Πλατεία Όθωνος Παπαδημητρίου (Οδός Ανδριανού)

- Δημοτική Παιδική Χαρά «Καρελλά» 

- Δημοτικό Στάδιο Ολυμπιονίκη «Γ.Σ Παπασιδέρη»

- 5ο Δημοτικό Σχολείο Κορωπίου (απέναντι από το σχολείο

στη γωνία Χ. Ε. Ντούνη και Δ.Κατσίκη)

- 1ο ΕΠ.ΑΛ Κορωπίου, 1ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ, Ειδικό Επαγ-

γελματικό Γυμνάσιο/ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής Α΄βαθμίδας

(Οδός Κολοκοτρώνη 85 - 101)

- Κέντρο Υγείας Κορωπίου (Οδός Λεωφ. Βασιλέως Κων-

σταντίνου 7)

- ΚΑΠΗ Κιτσίου (απέναντι στο πεζοδρόμιο Σχολείων Κι-

τσίου/Νηπιαγωγείο-Δημοτικό-3ο Γυμνάσιο, 2οΛύκειο)

- 3ο χλμ Λεωφ. Βάρης –Κορωπίου, θέση Σούριζα/ οικισμοί

Κίτσι & Σκάρπιζα Δήμου Κρωπίας

- ΚΑΠΗ Αγίας Μαρίνας (Λεωφ. Αγίας Μαρίνας 109)

- Ιερό Προσκύνημα Αγίας Μαρίνας (επί της Λεωφ. Αθηνών-

Σουνίου)

- Δημοτικό Γραφείο Ύδρευσης Αγίας Μαρίνας (Λεωφ.

Αγίας Μαρίνας)

- Ι. Ν. Αγίου Δημητρίου (στον περιβάλλοντα χώρο)

- 4 κάδοι σε κεντρικά κοινόχρηστα σημεία κοντά σε με-

γάλα καταστήματα τροφίμων (super market) επί των οδών:

Λεωφ.Βασ. Κωνσταντίνου 291 και Κύπρου, Λεωφ. Βασ.
Κωνσταντίνου 20, οδός Αττικής 26-28, συμβολή Λεωφ. Κο-
ρωπίου –Βάρης και Μαρκοπούλου

Σύμφωνα με την σύμβαση της εταιρείας και του Δήμου

Κρωπίας τα σημεία ανάπτυξης των κάδων θα αυξηθούν

στην πορεία εξέλιξης του προγράμματος. 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: Περίπου 10 εκατομμύ-

ρια τόνοι υφασμάτων σε Αμερική και Ευρώπη κατα-

λήγουν χωρίς επεξεργασία-διαχείριση κάθε χρόνο.

Σύμφωνα με στατιστικές κάθε Ευρωπαίος πολίτης

αποσύρει από την ντουλάπα του περίπου 15 κιλά ρου-

χισμού κάθε χρόνο. Ένα μικρό μόνο μέρος επαναχρη-

σιμοποιείται, είτε για φιλανθρωπικούς σκοπούς είτε

γίνεται εμπορεύσιμο προϊόν, είτε πωλείται στα κατα-

στήματα ρούχων από δεύτερο χέρι. 

Μειώνοντας τον όγκο των σκουπιδιών, εξοικονο-

μούμε πόρους και ενέργεια, συμβάλλουμε στην προ-

στασία του περιβάλλοντος και της υγείας μας. 

Oλοκληρωμένο πρόγραμμα εναλλακτικής

διαχείρισης  ενδυμάτων και υποδημάτων

στο Δήμο Κρωπίας

Παρουσία της πολιτειακής ηγεσίας, αλλά και πλήθους πολιτι-

κών προσώπων, πραγματοποιήθηκε η 33η απονομή των δημο-

σιογραφικών βραβείων του Ιδρύματος Προαγωγής

Δημοσιογραφίας «Αθανασίου Βασ. Μπότση» την Πέμπτη 26

Ιανουαρίου 2017, στο Μέγαρο της Παλαιάς Βουλής, παρουσία

του Προέδρου της Δημοκρατίας  Προκόπη Παυλόπουλου.

Μεταξύ άλλων, περιλαμβανόταν και το ειδικό βραβείο

«Βλάσσης Σωκρατίδης», που θεσμοθετήθηκε το 2013 στη

μνήμη του αειμνήστου πρώην Προέδρου της ΕΔΙΠΤ

Βλάσση Σωκρατίδη.

Το βραβείο αυτό απονεμήθηκε από τον Πρόεδρο της ΕΔΙΠΤ

Μιχάλη Σαββάκη στο Μέλος της Ένωσης  Χρυσόστομο Πα-

τούλα για την πολύχρονη δημοσιογραφική του  διαδρομή,

την πλουραλιστική αρθρογραφία του ως και την μεγάλη

συγγραφική, κοινωνική και πολιτιστική του δραστηριότητα.

Aπονομή δημοσιογραφικών βραβείων
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Για κακοδιαχείριση των ευρω-

παϊκών κονδυλίων για τους

πρόσφυγες κατηγόρησε ο Ανεξάρτητος Ευ-

ρωβουλευτής Καθηγητής Νότης Μαριάς

συγκεκριμένες ΜΚΟ Με αφορμή τα όσα έγι-

ναν κατά τη διάρκεια του χιονιά στη Μόρια

της Λέσβου, ο Ευρωβουλευτής Νότης Μα-

ριάς, μιλώντας ενώπιον της Επιτροπής Ανα-

φορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

(24/1/2017) επεσήμανε ότι οι ΜΚΟ στην Ελ-

λάδα είναι κράτος εν κράτει και υπό την

πλήρη ανοχή των Ελληνικών Αρχών κυριο-

λεκτικά κάνουν ό,τι θέλουν στη Λέσβο, στη

Χίο, στη Σάμο και στα υπόλοιπα νησιά του

Αιγαίου.

Επεσήμανε την ανάγκη για πλήρη έλεγχο

των οικονομικών δραστηριοτήτων των ΜΚΟ

από την OLAF (δηλαδή την Ειδική Υπηρεσία

της ΕΕ για το χτύπημα της απάτης) δεδομέ-

νων των ενδείξεων αλλά και των καταγγε-

λιών για διασπάθιση των ευρωπαϊκών

κονδυλίων για τους πρόσφυγες. Επιπλέον

τόνισε ότι οι ΜΚΟ οφείλουν να τηρούν τους

νόμους της Ελληνικής Πολιτείας όπως ακρι-

βώς συμβαίνει και με τους Έλληνες πολίτες.

Είναι αδιανόητο να γίνεται κατάληψη αρ-

χαιολογικών χώρων για δημιουργία πρό-

χειρων χώρων φιλοξενίας προσφύγων και

παράνομων μεταναστών, όπως συμβαίνει

στη Χίο και οι Ελληνικές Αρχές να δείχνουν

ανοχή απέναντι στις διάφορες ΜΚΟ που το

οργάνωσαν.

Ο Βουλευτής της Περιφέρειας Αττικής Γιάννης Δέδες, επισημαίνοντας το μέγεθος της

κοινωνικής αγανάκτησης, αλλά και την αδυναμία των νομοθετικών ρυθμίσεων να εμ-

ποδίσουν την καταστρατήγηση του ιδρυτικού νόμου λειτουργίας τους, όπως αυτός κα-

ταρτίστηκε το 2009, κατέθεσε ερώτηση για το πλαίσιο λειτουργίας των Εταιρειών

Ενημέρωσης Οφειλετών.

...Η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών διέταξε έρευνα προκειμένου

να διαπιστωθούν παραβάσεις των ουκ ολίγων δικηγορικών γρα-

φείων που έχουν αναλάβει ρόλο εισπρακτικής εταιρείας, καθώς το

συγκεκριμένο πεδίο είναι πια, επικερδές γι’ αυτά. 

Ο έλεγχος για τα αδικήματα που τελούνται αφορούν σε κακουργή-

ματα όπως, η εκβίαση, η απειλή, η παραβίαση του νόμου περί προ-

σωπικών δεδομένων... Το Πρωτοδικείο Αθηνών (υπ' αριθμ.

3428/2016 απόφαση) επισημαίνει την υποχρέωση της Τράπεζα για «τη ρητή συγκατά-
θεση του οφειλέτη για τη μεταβίβαση» των προσωπικών πληροφοριών σε εισπρακτική

εταιρεία. Το Ειρηνοδικείο Αθηνών (απόφαση υπ'  αριθμ. 273/2016) σε περίπτωση δα-

νειολήπτριας επιδίκασε 6.000 ευρώ για ηθική βλάβη.

To δημόσιο χρέος 
ως τρόπος ζωής

γράφει ο ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ*

Τον Απρίλιο του 2010 στην ελληνική πολιτική κοινωνία εγ-

καθιδρύθηκε το καθεστώς του δημοσίου χρέους. Η ιδρυτική

κοινοβουλευτική πράξη έγινε με την πρωτοβουλία της

εκλεγμένης κυβέρνησης του Γ. Παπανδρέου με την τεχνο-

κρατική μέθοδο των μνημονίων. Πράγμα που σημαίνει, ότι

εξ αρχής η ιδρυτική πράξη του καθεστώτος του δημοσίου

χρέους θεμελιώνεται σε μία αντίφαση: σε μία κοινοβουλευ-

τική δημοκρατία, σ’ ένα δημοκρατικό κράτος δικαίου εφαρ-

μόζεται η κατεξοχήν τεχνοκρατική μέθοδος των μνημονίων,

για να επιλυθεί το κατεξοχήν πολιτικό πρόβλημα του δημο-

σίου χρέους. 

Όσα ακολουθούν επί τόσα χρόνια (μετά το 2010) στο πολι-

τικό επίπεδο έχουν τη ρίζα τους σ’ αυτό το δομικό ελάτ-

τωμα της ιδρυτικής πράξης. Η ίδια η κοινοβουλευτική

δημοκρατία υπονομεύεται και αναθέτει σε τεχνοκρατικές

δομές και οντότητες έργα και εργασίες τις οποίες η ίδια

οφείλει να διεκπεραιώσει για να προωθήσει την επίλυση

του προβλήματος του χρέους. Για το δημόσιο χρέος όμως

ως πολιτικό πρόβλημα έχουμε γράψει πολλά στις φιλόξε-

νες στήλες της «Εφημερίδας των Συντακτών». Το θέμα που

χρειάζεται να αναλύσουμε αναφέρεται στο δημόσιο χρέος

ως τρόπος ζωής. 

Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από μερικές βασικές εμπειρικές πα-

ρατηρήσεις: κάθε άτομο, το οποίο αυτοπροσδιορίζεται ως

οφειλέτης, εντάσσει τον εαυτό του σε ένα καθεστώς πει-

θαρχίας. Αναλαμβάνει την υποχρέωση να οργανώσει την

καθημερινή ζωή του κατά τέτοιο τρόπο ώστε να είναι σε

θέση να εξοφλήσει κάποτε το χρέος του στο δανειστή του.

Σε διαφορετική περίπτωση θα μπλέξει σε περιπέτειες, οι

οποίες θα καταστήσουν τη ζωή του δύσκολη. Κάθε οφειλέ-

της λοιπόν κάνει δύο πράγματα, δύο εργασίες: εργάζεται

για να αποκτήσει χρήματα με τα οποία θα ζήσει, θα επιβιώ-

σει και θα εξοφλήσει το χρέος του και η δεύτερη εργασία

αναφέρεται σ’ αυτό που ο Foucault ονομάζει: «επιμέλεια
του εαυτού». Το άτομο επωμίζεται, ενσωματώνει στον ψυ-

χικό του κόσμο την ενοχή για το χρέος απέναντι στο δα-

νειστή του. 

Στο σημείο αυτό θα πρέπει η ανάλυσή μας να μην περιορι-

σθεί σε μία χριστιανικού τύπου ψυχολογία, αλλά επιβάλλε-

ται να επιχειρήσουμε μία έρευνα είτε ατομικής ψυχολογίας,

είτε κοινωνικής ψυχολογίας, της οποία η κεντρική αναφορά

είναι το καθεστώς της λιτότητας. Εάν το άτομο που είναι ο

δανειολήπτης και το οποίο βρίσκεται σε αδυναμία εξόφλη-

σης του χρέους του, τότε αυτό το άτομο εντάσσει τον

εαυτό του σε καθεστώς λιτότητας, ελέγχου, επιτήρησης,

επιμέλειας σε όλα τα επίπεδα, συγκρότησης της προσωπι-

κότητάς του. Το ίδιο το καθεστώς του χρέους τοποθετεί το

άτομο σε επισφαλή κοινωνική κατάσταση. 

Ο Mauricio Lazzarato (βλ. το βιβλίο του: the Making of the
Indebted Man) υποστηρίζει, ότι το άτομο – οφειλέτης στο

επισφαλές κοινωνικό καθεστώς, στο οποίο εξαναγκάζεται

να ζει μεταμορφώνεται σε «επιχειρηματία του εαυτού του».

Η θέση αυτή και από επιστημολογική άποψη και από πολι-

τική άποψη είναι διφορούμενη. Το κοινωνικό καθεστώς της

επισφάλειας για έναν εργαζόμενο μπορεί να τον οδηγήσει

στην «επιμέλεια του εαυτού του» (κατά τον Foucault), αλλά

κατά πόσο θα τον κατευθύνει στη δημιουργία νέων ικανο-

τήτων και νέων επινοήσεων είναι ένα μεγάλο ζητούμενο. 

Τα πράγματα σχετικά με το χρέος ως τρόπο ζωής όταν έχει

να κάνει με την οντότητα που ονομάζεται κράτος, απο-

κτούν εντελώς άλλες διαστάσεις. Στην περίπτωση του δη-

μοσίου ή του κρατικού χρέους δεν έχουμε να κάνουμε με

ένα χρέος ενός ατόμου. Δεν έχουμε ένα στεγαστικό δάνειο

μίας οικογένειας. Δεν έχουμε ένα επιχειρηματικό δάνειο

μίας εταιρείας. Στην περίπτωση του κράτους, η οντότητα

που δανείζεται διαφέρει ριζικά από την οικογένεια ή την

εταιρεία και την επιχείρηση. Το κράτος επιτελεί έργα εντός

της πολιτικής κοινωνίας, τα οποία δεν έχουν καμία σχέση

ούτε με τα έργα της οικογένειας ούτε με τις εργασίες των

οντοτήτων που εντοπίζουμε στην κοινωνία των πολιτών

(κατά τον Hegel), στη σημερινή αγορά. Εάν επιμένουμε σ’

αυτή την κοινωνική τυπολογία (οικογένεια – οικονομία της

αγοράς – κράτος), η οποία ανάγεται στην πολιτική φιλοσο-

φία του Hegel, αυτό το κάνουμε για να κατανοήσουμε τε-

λικά πού βρίσκεται το τεράστιο πολιτικό σφάλμα των

ελληνικών κυβερνήσεων, οι οποίες υιοθέτησαν την τεχνο-

κρατική μέθοδο των μνημονίων ως μέθοδο επίλυσης του

δημοσίου χρέους. 

Το κράτος, εξ ορισμού, είναι εκείνη η οντότητα, η οποία εγ-

γυάται το «ευ ζην» των πολιτών (Αριστοτέλης) και την

ελευθερία τους (Hegel). Και εκτός τούτων αναπτύσσει μεί-

ζονες δραστηριότητες, οι οποίες εγγυώνται δημόσια αγαθά

(παιδεία, υγεία κ.α.), μεριμνά για το καθεστώς κοινωνικής

δικαιοσύνης και επιπλέον στο βαθμό που κάτι τέτοιο είναι

δυνατόν «κατασκευάζει» ως εθνικό κράτος την αυτοσυνεί-

δηση της κοινωνίας. Όλες αυτές οι εργασίες του κράτους

θα πρέπει να προστατευθούν, όταν αρχίζει η ιστορική φάση

εφαρμογής του καθεστώτος του δημοσίου χρέους όπως

συμβαίνει στην περίπτωση της ελληνικής κοινωνίας μετά

τον Απρίλιο του 2010.

Αντί λοιπόν να εκπονήσουμε ως πολιτική κοινωνία ένα πρό-

γραμμα προστασίας της δημοκρατίας, του κοινοβουλευτι-

σμού και της πολιτικής εν γένει, χωρίς συνείδηση

εφαρμόζουμε την τεχνοκρατική μέθοδο των μνημονίων, η

οποία τελικά μετατρέπει το χρέος και σε τρόπο ζωής για μία

ολόκληρη κοινωνία. Πράγματι όπως τα άτομα στην ιδιωτική

σφαίρα τους (στην οικογένειά τους ή στις επιχειρήσεις τους)

για να εξοφλήσουν τα χρέη τους ζουν τη ζωή τους «μετα-

φράζοντάς» την σε επιβίωση, το ίδιο κάνουμε τελικά και

εμείς ως πολίτες (ως φορολογούμενοι, ως κρατικοί υπάλλη-

λοι, ως συνταξιούχοι κ.α.). Οργανώνουμε τη ζωή μας με κρι-

τήριο το δημόσιο χρέος, το οποίο οφείλουμε να

εξοφλήσουμε. Στο σημείο αυτό να σημειώσουμε και κάτι

ακόμη: το χρέος αυτό κανείς (ούτε το παγκόσμιο χρηματοπι-

στωτικό σύστημα) δε γνωρίζει εάν είναι βιώσιμο. Ωστόσο

εμείς οι πολίτες της «Ελληνικής Δημοκρατίας» οφείλουμε να

εργαζόμαστε, για να το εξοφλήσουμε και για να «αλλάξουμε

τους εαυτούς» μας σύμφωνα με το σύστημα του χρέους. Και

η μία εργασία (η υλική) και η άλλη (η ηθική) θα φτιάξουν μία

άλλη ελληνική κοινωνία στη σύγχρονη πλανητική κοινωνία.

Θα πρόκειται για την ελληνική κοινωνία του εικοστού πρώτου

αιώνα, της οποία τα θεμέλια τέθηκαν τον Απρίλιο του 2010.

Ως συμπέρασμα μπορούν να υπογραμμισθούν οι εξής δύο

παρατηρήσεις: πρώτον, το καθεστώς του δημοσίου χρέους

συνιστά πολιτική συνθήκη ύπαρξης για την ελληνική κοινω-

νία μετά τον Απρίλιο του 2010. Το δημόσιο χρέος έχει κα-

ταστεί δομικό στοιχείο της πολιτικής συγκρότησης της

ελληνικής κοινωνίας. Δεύτερον, σε αντιπαραβολή προς τις

κατά καιρούς προσωρινές στρατιωτικές δικτατορίες της πο-

λιτικής ιστορίας στον τόπο μας, το πολιτικό καθεστώς του

δημοσίου χρέους όχι μόνον καθίσταται μόνιμο, αλλά μετα-

τρέπεται και σε τρόπο ζωής. Αυτό σημαίνει ριζικές αλλαγές

στο υλικό, οικονομικό, πνευματικό και συνειδησιακό επί-

πεδο της συλλογικής ζωής των Ελλήνων πολιτών μακρο-

πρόθεσμα. 

* Ο Θεόδωρος Γεωργίου είναι Καθηγητής ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
στο ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ. 

χωρίς συνείδηση εφαρμόζουμε

την τεχνοκρατική μέθοδο των

μνημονίων, η οποία τελικά μετα-

τρέπει το χρέος και σε τρόπο

ζωής για μία ολόκληρη κοινωνία.

Kακοδιαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων 

για τους πρόσφυγες από Μ.Κ.Ο.
καταγγέλει ο ευρωβουλευτής Νότης Μαριάς

Tη λειτουργία των Εταιρειών Ενημέρωσης Οφειλετών 
καταγγέλει με ερώτησή του ο βουλευτής Γιάννης Δέδες
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Πρόγραμμα συναντήσεων έχει ξεκινή-

σει ο  Αντιπεριφερειάρχης Ανατολικής

Αττικής Πέτρος Φιλίππου με τους Δή-

μους της χωρικής του αρμοδιότητας

προκειμένου να διαπιστώσουν την εξέ-

λιξη των εγκεκριμένων από την Περι-

φέρεια έργων.

Δύο νέες συναντήσεις, με τους δήμους

Σπάτων – Αρτέμιδος και Ραφήνας – Πι-

κερμίου πραγματοποίησε στις 27/1/17. 

Στις συναντήσεις συζητήθηκαν αναλυ-

τικά οι λεπτομέρειες και το στάδιο που

βρίσκεται κάθε έργο στους συγκεκριμέ-

νους δήμους, αλλά και έγινε προγραμ-

ματισμός των επόμενων ενεργειών

μέχρι την ολοκλήρωση των έργων. 

Στη συνάντηση με τον Δήμο Σπάτων –

Αρτέμιδος συμμετείχαν ο Δήμαρχος

Δημήτρης Μάρκου και η Προϊσταμένη

της Δ/νσης Προγραμματισμού του

δήμου Φανή Πρίφτη, ενώ στον Δήμο

Ραφήνας – Πικερμίου συναντήθηκε με

το Δήμαρχο Βασίλη Πιστικίδη, τους

Αντιδημάρχους Ευάγγελο Μπουρνού

και Γεώργιο Κοκκόλη και η Δ/ντρια Τε-

χνικών Υπηρεσιών του δήμου Αλεξάν-

δρα Σκαμάγκα. 

Από την πλευρά της Περιφερειακής

Ενότητας Ανατολικής Αττικής παρόν-

τες στις δύο συναντήσεις ήταν εκτός

του Αντιπεριφερειάρχη Π. Φιλίππου, ο

Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών

Έργων Γιάννης Ασπρουλάκης καθώς

και υπηρεσιακά στελέχη της Δ/νσης Τε-

χνικών Έργων ΠΕΑΑ. 

«ΑΝΑΒΟΛΟΣΗΜΟ»

ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ!

Aναπροσαρμόζονται από τα τέλη, τα

παράβολα καθώς και τα δικαστικά

έξοδα που επιβάλλονται στην πολιτική,

διοικητική και ποινική Δικαιοσύνη. Πα-

ράλληλα, εντάσσονται προοδευτικά

στην εφαρμογή του ηλεκτρονικού πα-

ραβόλου της Γενικής Γραμματείας Πλη-

ροφοριακών. 

Ειδικότερα, εφεξής θα υπάρχει παρά-

βολο αναβολής («αναβολόσημο») από

20 έως 50 ευρώ όταν οι δικηγόροι ζη-

τούν την αναβολή εκδίκασης των υπο-

θέσεών τους, ενώ παράλληλα

αυξάνεται το μεγαρόσημο. 

Μειώνεται το παράβολο για κατάθεση

μήνυσης από 100 στα 50 και στα 70 €

κατά περίπτωση, όπως επίσης και σε

άλλες περιπτώσεις μειώνονται τα πα-

ράβολα.

50% μειώθηκαν
οι νέες

επιχειρήσεις
στην Ελλάδα

Μείωση, κατά 50% του αριθμού των νέων

επιχειρήσεων στην Ελλάδα σε σχέση με το

2008, καταγράφει νέα μελέτη της Endeavor

Greece, διεθνούς μη κερδοσκοπικού οργα-

νισμού στήριξης της επιχειρηματικότητας,

με βάση στοιχεία του Γενικού Εμπορικού

Μητρώου (ΓΕΜΗ). Συγκεκριμένα, σύμφωνα

με τα στοιχεία που επικαλείται η Endeavor

Greece, ιδρύθηκαν 28.615 νέες επιχειρή-

σεις το 2016, 33% λιγότερες σε σχέση με

το 2012. Αυτή η μείωση είναι η βασική αιτία

του αρνητικού ισοζυγίου συστάσεων/δια-

γραφών, καθώς ο αριθμός των επιχειρή-

σεων που διέκοψαν τη λειτουργία τους

εμφανίζεται να μειώνεται, σε σχέση με το

2012, κατά 5.500 περίπου και διαμορφώνε-

ται στις 35.159.

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

ΕΛΛΗΝΙΚΗ    ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                          
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
Αθηνών & Ρήγα Φεραίου, Καλύβια
Τ.Κ. :           19010
Τηλ.: 2299320317
FAX: 2299048289
Email: Daniel.roumeliotis@kalivia.gr
Πληροφορίες:  Ρουμελιώτης Ντάνιελ
ΚΑΛΥΒΙΑ     30/1/ 2017
Αρ. Πρωτ.    1310         
Προϋπολογισμός: 431.000,00 €
(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ   ΔΙΕΘΝΗ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ  ΔΙΑΓΩ-
ΝΙΣΜΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ «ΠΡΟ-
ΜΗΘΕΙΑ   ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ
ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ, ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑ-
ΡΩΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟ-
ΣΩΠΩΝ ΑΥΤΟΥ »

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ Προκη-
ρύσσει    ανοικτό ηλεκτρονικό διαγω-
νισμό με κριτήριο κατακύρωσης α) η
πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά βάση τιμής και συγ-
κεκριμένα το μεγαλύτερο ποσοστό έκ-
πτωσης επί της εκατό (%) ανά είδος
και στο σύνολο της αντίστοιχης ζητού-
μενης ποσότητας, επί στη νόμιμα δια-
μορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή
λιανικής πώλησης για την αμόλυβδη
βενζίνη,  το πετρέλαιο κίνησης (diesel)
και το πετρέλαιο θέρμανσης, την
ημέρα παράδοσης, όπως αυτές θα
προκύπτουν από το εκάστοτε εκδιδό-
μενο δελτίο πιστοποίησης τιμών του
τμήματος εμπορίου του Π.Ε. κεντρικού
τομέα της Περιφέρειας Αττικής και 
β) η πλέον συμφέρουσα από οικονο-
μική άποψη τιμή στο σύνολο των
ειδών για τα  ελαιολιπαντικά.
Δεν θα λαμβάνεται υπόψη προ-
σφορά, η οποία θα δίδεται για

μέρος μόνο των ποσοτήτων ενός
είδους υγρών καυσίμων ή λιπαντι-
κών ή μόνο για την κατηγορία των
υγρών καυσίμων ή των λιπαντικών
. Γι’ αυτό κάθε διαγωνιζόμενος
οφείλει  να προσφέρει  για το σύ-
νολο της ποσότητας των καυσίμων
και των λιπαντικών  όπως  αναγρά-
φεται   στον ενδεικτικό προϋπολο-
γισμό για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΤΟΥ
ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ  ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗ-
ΣΗΣ, ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙ-
ΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
ΑΥΤΟΥ», συνολικής προϋπολογι-
σθείσας δαπάνης 431.000,00 με
ΦΠΑ (347.580,64 χωρίς ΦΠΑ) που
θα διεξαχθεί σύμφωνα   με τη
χρήση   της   πλατφόρμας   του   Εθνι-
κού   Συστήματος Ηλεκτρονικών  Δη-
μοσίων      Συμβάσεων      (ΕΣΗΔΗΣ)
μέσω      της      διαδικτυακής      πύλης
www.promitheus.gov.gr,  μέχρι την
10/3/2017 ημέρα Παρασκευή    και
ώρα 10:00 σε  ηλεκτρονικό  φάκελο.      
Η παράδοση θα γίνεται τμηματικά
από την ημερομηνία υπογραφής της
σύμβασης  και για ένα έτος.
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:
1.Όλα τα φυσικά πρόσωπα(Έλληνες
ή Αλλοδαποί).2. Όλα τα νομικά πρό-
σωπα.3.Συνεταιρισμοί και 4.Ενώσεις
ή Κοινοπραξίες προμηθευτών.
Για  τη  συμμετοχή  στο  διαγωνισμό
οι  ενδιαφερόμενοι  οικονομικοί  φο-
ρείς  (Προμηθευτές) απαιτείται να
διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορη-
γούμενη από πιστοποιημένη αρχή πα-
ροχής ψηφιακής υπογραφής και να
εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύ-
στημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ – Διαδικτυακή
πύλη www.promitheus.gov.gr ). 
Όλοι οι παραπάνω έχουν δικαίωμα να
λάβουν μέρος στο διαγωνισμό για το
σύνολο της προμήθειας. Γλώσσα

προσφοράς είναι η Ελληνική.
Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνι-

σμό πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή
αποκλεισμού να συνοδεύει κάθε προ-
σφορά.
α. Η εγγύηση αυτή εκδίδεται υπέρ
του συμμετέχοντος για ποσό που αν-
τιστοιχεί σε ποσοστό στο  1% της
εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης
εκτός ΦΠΑ  δηλαδή στο ποσό των
3.475,81 Ευρώ.
Οι προδιαγραφές και η ποιότητα των
καυσίμων θα πρέπει να είναι σύμφω-
νες με αυτές που ακολουθούνται στα
κρατικά διυλιστήρια και προορίζονται
για την κίνηση των αυτοκινήτων και
τη θέρμανση των κτιρίων.
Οι υποβαλλόμενες προσφορές
ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονο-
μικούς φορείς για διάστημα 6 (έξι)
μηνών από την επόμενη της διενέρ-
γειας του διαγωνισμού .
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος
μικρότερο του προβλεπόμενου από
τη διακήρυξη απορρίπτεται ως απα-
ράδεκτη.
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να
παρατείνεται εγγράφως, εφόσον
τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα
αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντί-
στοιχη παράταση της εγγυητικής επι-
στολής συμμετοχής σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του
ν. 4412/2016.  
Η χρηματοδότηση είναι από ιδίους
πόρους του Δήμου και των φορέων
του. Η πληρωμή θα γίνει τμηματικά.
Θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση και
πλήρης πρόσβαση στο υλικό του δια-
γωνισμού στην ιστοσελίδα του
Δήμου Σαρωνικού  
www.saronikoscity.gr και στην Διαδι-
κτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr .

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΣΩΦΡΟΝΗΣ Β. ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Όταν φούντωνε το αντιρατσιστικό κίνημα στις ΗΠΑ…

Από τις πρώτες μέρες του 1965, το επίκεντρο του αντιρατσιστικού κινήματος μεταφέ-

ρεται στον αντιδραστικό αμερικανικό νότο και συγκεκριμένα στην πόλη Σέλμα της Αλαμ-

πάμα. Το συντηρητικό γαλλικό περιοδικό «Εξπρές» γράφει ότι η Σέλμα «προσωποποιεί

το κατ’ εξοχήν ρατσιστικό κτήνος, σ’ όλη του την αμορφωσιά, σ’ όλη του την ανανδρία,

σ’ όλη του τη βαναυσότητα».

Εκεί, λοιπόν, στήνει το «στρατηγείο» του ο Μάρτιν Λούθερ Κινγκ, ο οποίος ηγείται της

καμπάνιας για την άρση του αποκλεισμού των μαύρων από τους εκλογικούς καταλόγους.

Οι αριθμοί είναι αποστομωτικοί: Παρότι στην περιοχή της Σέλμα κατοικούν 87.972 μαύροι

και 47.289 λευκοί, οι λευκοί ψηφοφόροι είναι 24.037, ενώ οι έγχρωμοι μόλις… 904!

Η κύρια μέθοδος αποκλεισμού των μαύρων είναι η θέσπιση κάποιου είδους… εξετά-

σεων(!) με περίπλοκες ερωτήσεις νομικού περιεχομένου πάνω σε άρθρα του Συντάγματος

και της αμερικανικής νομοθεσίας.

Η αντιρατσιστική πορεία, που ξεκίνησε από την πόλη Σέλμα και αφού διάνυσε 80 χιλιό-

μετρα καταλήγει στην πρωτεύουσα της Αλαμπάμα, Μοντγκόμερι, το προπύργιο του ρα-

τσισμού

Εκείνη την περίοδο, ο πρόεδρος Τζόνσον και η ομοσπονδιακή κυβέρνηση, κάτω από την

κατακραυγή της παγκόσμιας κοινής γνώμης για τις συνεχιζόμενες φυλετικές διακρίσεις

και την πάλη του αντιρατσιστικού κινήματος στις ΗΠΑ, προχωρούσε στην ψήφιση νόμων

που αποκαθιστούσαν την πολιτική ισότητα των εγχρώμων.

Ομως, η εφαρμογή των νόμων σκόνταφτε στους κυβερνήτες του Νότου, με πρώτο και

χειρότερο τον Τζορτζ Ουάλας της Αλαμπάμα, οι οποίοι έχουν δημιουργήσει «κράτος εν

κράτει», εγκαθιδρύοντας ένα βασίλειο τρόμου και αυθαιρεσίας.

Ετσι την 1η Φεβρουαρίου του 1965

συλλαμβάνονται από την Αστυνομία

της ο Μάρτιν Λούθερ Κινγκ και άλλοι

766 διαδηλωτές, ενώ ένας μαύρος δια-

δηλωτής δολοφονείται εν ψυχρώ με

μια σφαίρα στο στομάχι, έπειτα από

βίαιη διάλυση πορείας στην πόλη Μά-

ριον.

Η αστυνομική βία έχει τα αντίθετα από

τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα: οι ει-

ρηνικές και απολύτως πειθαρχημένες

διαδηλώσεις των μαύρων σαρώνουν

τον αμερικάνικο Νότο με ρυθμούς χιο-

νοστιβάδας.

Στις 7 Μαρτίου δεκάδες μαύροι τραυματίζονται από αστυνομικά κλομπ και δακρυγόνα

στην πρωτεύουσα της Αλαμπάμα, Μοντγκόμερι,

Δύο μέρες αργότερα, ρατσιστική συμμορία ξυλοκοπεί μέχρι θανάτου τον αιδεσιμότατο

Τζέιμς Ριμπ, από τους πρωταγωνιστές των ειρηνικών κινητοποιήσεων. Το αίμα του Ριμπ

δε χύνεται μάταια: Η πανεθνική συγκίνηση μετατρέπεται σε μαζικότατες πορείες διαμαρ-

τυρίας στην Ανατολική Ακτή (Νέα Υόρκη, Νιου Τζέρσεϊ), και το βιομηχανικό Βορρά (Ντι-

τρόιτ, Σικάγο).

Οι εξελίξεις παίρνουν καταιγιστικούς ρυθμούς όταν πλέον το κίνημα των μαύρων ξεπερνά

το αρχικό, περιορισμένο πλαίσιο της κινητοποίησης και εκτός από τη διεκδίκηση της πο-

λιτικής ισότητας θέτει στο επίκεντρο το θέμα της κοινωνικής αδικίας.

Νίκος Γεωργόπουλος

Την εξέλιξη των έργων στους Δήμους 

παρακολουθεί ο Αντιπεριφερειάρχης Π. Φιλίππου
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Ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΠΟΥΛΟΣ του ΛΕΩΝΙΔΑ και

της ΕΥΤΥΧΙΑΣ, το γένος ΠΕΤΡΙΔΗ, που γεννήθηκε

στην Αθήνα και κατοικεί στην Βάρη Αττικής και η

ΡΑΦΑΕΛΑ ΣΤΗΘΟΥ του ΔΙΟΝΥΣΟΥ και της ΑΔΑ-

ΜΑΝΤΙΑΣ, το γένος ΡΟΪΝΟΥ-ΚΑΛΑΜΑΡΑ, που γεν-

νήθηκε στην Αθήνα και κατοικεί στην Ηλιούπολη

Αττικής θα τελέσουν το γάμο τους στην Ηλιούπολη.

Ο ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ και

της ΟΥΡΑΝΙΑΣ, το γένος ΠΕΤΡΟΒΑ, που γεννήθηκε

στην Αθήνα και κατοικεί στην Βούλα Αττικής και η

ΕΥΔΟΚΙΑ ΜΑΣΝΑΚΙΔΟΥ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ και της

ΔΗΜΗΤΡΑΣ, το γένος ΤΣΑΜΠΑΣΗ, που γεννήθηκε

στον Πειραιά και κατοικεί στην Βούλα Αττικής θα τε-

λέσουν το γάμο τους στη Βούλα.

ΓΑΜΟΙ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο στην περιοχή Ντράφι Πι-

κερμίου (Ιώνων & Θερμοπυλών), επικλινές με

θέα θάλασσα και αεροδρόμιο 680 τ.μ.  Πληρο-

φορίες στο 210 6044993.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟ Ι.Χ.

Από χέρι ιδιώτη, ζητάει ιδιώτης να αγοράσει

αυτοκίνητο μεταχειρισμένο σε καλή κατά-

σταση με λίγα χιλιόμετρα, κάτω από 1600 κυ-

βικά. 

Πληροφορίες Πέτρος 6977729300.

ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ

Nέα, με ιατρικές γνώσεις, ζητάει εργασία

γραμματειακής υποστήριξης σε ιατρεία.

Τηλ. 6974024166

ΖΗΤΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΠΡΟΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ

Νεαρό ζευγάρι ζητάει διαμέρισμα προς

ενοικίαση, 50 τ.μ. περίπου στις περιοχές

Γλυφάδα, Βάρη, Βούλα, Βάρκιζα με μί-

σθωμα έως 300 ευρώ.

Πληροφορίες κα Ειρήνη 6945468303.

Για Συγχαρητήρια, Γάμους, 

Κηδείες, Ευχαριστήρια, Συλλυπητήρια

Επικοινωνήστε

στην ΕΒΔΟΜΗ
210 6030.655, 210 8959.004

press@ebdomi.com

ΑΓΓΕΛΙΕΣ

EΞΩPAΪΣTIKOΣ ΣYΛΛOΓOΣ ΕΥΡΥΑΛΗ
BOYΛAΣ (ΚΑΤΩ ΒΟΥΛΑΣ)

Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης

O Εξωραϊστικός Σύλλογος Ευράλη Βούλας, καλεί σε 

Eτησια Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί στις

19 Φεβρουαρίου ημέρα Κυριακή στις 11 το πρωί στο χώρο

του 2ου Παιδικού Σταθμού Βούλας (Οδυσσέως & Πανός).

Θέματα ημερήσιας διάταξης:

― Έκθεση πεπραγμένων του Δ.Σ.

― Έκθεση οικονομικού Απολογισμού

― Έκθεση Eλεγκτικής Eπιτροπής

― Προτάσεις

― Εκλογές για Δ.Σ.

― Εκλογές Εξελεκτικής Επιτροπής

Οσοι από τα μέλη ενδιαφέρονται να συμμετέχουν  στο

ψηφοδέλτιο για μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, θα

πρέπει να καταθέσετε αίτηση μέχρι τις 17 Φεβρουαρίου.

Πληροφορίες τηλ. 6974017018 Δ. Ζησιμόπουλος 

Η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότη-

τας (ΕΣΕΕ) με εγκύκλιο που εξέδωσε ενημερώνει τις ομο-

σπονδίες και τους εμπορικούς της συλλόγους σε όλη την

Ελλάδα για τις μεταβολές που έρχονται με το ηλεκτρονικό

χρήμα, του οποίου η εκκίνηση είναι η 1η Φεβρουαρίου. Στην

αρχή για ορισμένξο κλάδο επιχειρήσεων και σταδιακά για το

σύνολο του κλάδου.

H εγκύκλιος έχει ως εξής:

«Με το άρθρο 65 του ν. 4446/2016 καθιερώνεται η υποχρεω-

τική αποδοχή μέσων πληρωμής με κάρτα, αρχικά με τον κα-

θορισμό ορισμένων κλάδων – δραστηριοτήτων επιχειρήσεων

και σταδιακά στο σύνολο των επιχειρήσεων που δραστηριο-

ποιούνται στην Ελληνική επικράτεια. Απώτερος στόχος είναι

η τροφοδότηση του Υπουργείου Οικονομικών και της Ανεξάρ-

τητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με πλήρη και ολοκληρωμένα

στοιχεία που αφορούν τις ηλεκτρονικές συναλλαγές των επι-

χειρήσεων, μέσω στοιχείων που θα μεταβιβάζονται από τους

παρόχους πληρωμών, δηλαδή -ως επί το πλείστον- τις Τράπε-

ζες.

Σε συνέχεια της ανωτέρω ρύθμισης, με την παρ. 3 του άρθρου

65 του ως άνω νόμου προβλέπονται μεταξύ άλλων ότι θα κα-
θοριστούν, με Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) των Υπουρ-

γών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Οικονομικών, οι
επιχειρηματίες που υποχρεωτικά θα δέχονται ηλεκτρονικά
μέσα πληρωμής βάσει των κύριων ΚΑΔ, η προθεσμία συμμόρ-

φωσής τους με την προμήθεια των μέσων, οι διαδικασίες και

τα δεδομένα παρακολούθησης των τηρούμενων Επαγγελμα-

τικών Λογαριασμών στις Τράπεζες, καθώς και οι κυρώσεις
που θα επιβάλλονται σε περίπτωση μη συμμόρφωσης. Η προ-
βλεπόμενη ΚΥΑ που, δυνητικά και βάσει της εξουσιοδοτικής
διάταξης, μπορεί να ορίσει ως υπόχρεες επιχειρήσεις απο-
δοχής καρτών όλες τις επιχειρήσεις της χώρας και όλους
τους ελεύθερους επαγγελματίες, δεν έχει ακόμη μέχρι σή-
μερα εκδοθεί.
Σημειώνει ακόμη ότι σύμφωνα με το άρθρο 66 του νόμου

4446/2016, πρέπει οι επιχειρήσεις από την 1η Φεβρουαρίου

2017,  να ενημερώνουν τους καταναλωτές με σαφή τρόπο  και

με εμφανή αναγραφή αν έχουν ή δεν έχουν τις σχετικές κάρ-

τες, γιατί τα πρόστιμα είναι 1000 ευρώ.

Και συνεχίζει η εγκύκλιος:

«Θυμίζουμε τέλος ότι, με το άρθρο 62 παρ. ιη΄ του παραπάνω

νόμου, θεσπίστηκε ο «Επαγγελματικός Λογαριασμός» των
επιχειρήσεων, μέσω του οποίου θα διενεργούνται οι ηλεκτρο-
νικές συναλλαγές που αφορούν αποκλειστικά την επιχειρη-
ματική δραστηριότητα του κατόχου.

Ο Λογαριασμός αυτός συνδέεται μεν με τις πιστωτικές κάρτες

των πελατών της επιχείρησης, όπως είχαμε προτείνει, αλλά

δυστυχώς απέχει παρασάγγας από τον ακατάσχετο επιχειρη-

ματικό λογαριασμό που πρώτη ζήτησε η ΕΣΕΕ και είχε εξαγ-

γείλει ο Πρωθυπουργός στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

Τουλάχιστον η επίσημη θεσμοθέτησή του είναι ένα πρώτο

βήμα.

Η ΕΣΕΕ επιμένει ότι ο συγκεκριμένος λογαριασμός θα πρέπει

–πριν να είναι πλέον αργά για χιλιάδες μικρομεσαίες επιχει-

ρήσεις της χώρας- να θωρακιστεί θεσμικά, να προστατευθεί
από τις κατασχέσεις και να αποτελέσει τροφοδότη των υπο-

χρεώσεων της επιχείρησης, από όπου θα καταβάλλονται οι

οφειλές προς το δημόσιο, οι ασφαλιστικές εισφορές, οι μισθοί

των εργαζομένων, τα ενοίκια και όλες οι λοιπές υποχρεώσεις,

η κάλυψη των οποίων κρατάει την επιχείρηση στην ζωή.»

Ο Πρόεδρος της ΕΣΕΕ Βασίλης Κορκίδης δήλωσε μεταξύ

άλλων για το θέμα:

«Ο εμπορικός κόσμος της χώρας θέλει μεν την γενίκευση των

ηλεκτρονικών πληρωμών με κάρτα και το έχει αποδείξει πολ-

λές φορές, πλην όμως απαιτείται χαλάρωση των τραπεζικών

χρεώσεων και προμηθειών για τις σχετικές συναλλαγές μας.

Τα παράπονα εμπόρων από όλη την Ελλάδα, που δεχόμαστε,
για υπερβολικές χρεώσεις από τις τράπεζες, συνεχώς πλη-
θαίνουν και πολλές φορές το κόστος της χρέωσης αποτελεί
τροχοπέδη για την μαζικοποίηση των ηλεκτρονικών συναλ-
λαγών.
.....Τέλος, εφιστώ την προσοχή στους συναδέλφους μου, να

επιλέγουν παρόχους πληρωμών και μηχανημάτων POS από

την ελληνική αγορά και να μην πιστεύουν τους καλοθελητές

και τους επιτηδείους που τους δελεάζουν να απευθυνθούν σε

ξένες Τράπεζες για εκκαθάριση των ηλεκτρονικών συναλλα-

γών τους εκτός της χώρας. Οι πρακτικές αυτές παρακάμπτουν

τα capital controls και άρα είναι παράνομες, φέρνοντας τις επι-

χειρήσεις αντιμέτωπες με εξοντωτικά πρόστιμα, πολλαπλάσια

του πρόσκαιρου οφέλους που μπορεί να έχουν από την χρήση

των «POS αλλοδαπής προέλευσης».

Mεταβολές στις επιχειρήσεις με το ηλεκτρονικό χρήμα

Nέο Διοικητικό Συμβούλιο στο

Σύλλογο Βάρης “Κόρμπι”

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Βάρης “Κόρμπι”  το

οποίο εξελέγη από την Γενική Συνέλευση και τις αρχαιρε-

σίες της 15ης Ιανουαρίου 2017,

κατά την συνεδρίασή του την 19ην Ιανουαρίου 2017, συγ-

κροτήθηκε σε Σώμα ως εξής:

1. Γρεβενίτης Βασίλειος, ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

2. Δρακόπουλος Αθανάσιος, ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

3. Γραμματικός Γεώργιος, ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

4. Χατζάκη Ερατώ, ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

5. Ματθαίου Δημήτριος, ΤΑΜΙΑΣ

6. Καλλίτση Αναστασία, ΕΦΟΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

7. Αρβανιτοπούλου-Οικονομάκου Βασιλική, ΜΕΛΟΣ

8. Πέρρος Ηλίας, ΜΕΛΟΣ

9. Λίστρομ Κώστας, ΜΕΛΟΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκφράζει τις ευχαριστίες του, σε

όσους έλαβαν μέρος στη Γεν. Συνέλευση και τις αρχαιρε-

σίες, τονίζοντας παράλληλα ότι, η συμμετοχή όλων των

κατοίκων του Κόρμπι στις εκδηλώσεις και παρεμβάσεις

του Συλλόγου μας, είναι απολύτως αναγκαία και απαραί-

τητη, για την επίλυση των προβλημάτων της περιοχής

μας.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, θα καταβάλλει κάθε δυνατή

προσπάθεια για τον σκοπό αυτό.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Ο Γενικός Γραμματέας

Γρεβενίτης Βασίλειος Γραμματικός Γεώργιος
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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

ΕΝΑΡΞΗ ΙΑΤΡΕΙΟΥ

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

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ, MD

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
Eιδικευθείς εις Α’ Χειρουργική Κλινική ΓΝΑ “ΛΑΪΚΟ”

Μετεκπαιδευθείς εις Montefiore Medical Center, New York, USA

ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

ΚΗΛΕΣ - ΧΟΛΟΚΥΣΤΟΠΑΘΕΙΕΣ

ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΠΑΘΕΙΕΣ - ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΜΑΣΤΟΥ

ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΠΟΔΙ - ΣΠΙΛΟΙ - ΛΙΠΩΜΑΤΑ

ΙΑΣΩΝ Α. ΠΕΤΡΟΥΤΣΑΣ

Ορθoπεδικός - Χειρουργός
Ιατρός Ομίλου “ΥΓΕΙΑ”

Διγενή 12 & Βασ. Παύλου Βούλα 

Τηλέφωνα 210 8992731, κιν. 6932915787

ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΣ ΙΑΤΡΟΣ

ΕΛΕΝΗ Κ. ΓΚΡΕΚΙΔΟΥ
Πιστοποιημένος ιατρός ΕΟΠΥΥ

Παρακολούθηση Αρτηριακής Υπέρτασης, Σακχαρώδης Διαβήτης,

Οστεοπόρωση, Δυσλιπιδαιμία, Προληπτικός Έλεγχος, 

Λοιμώξεις, Τραύματα,

Συνταγογράφηση όλων των ταμείων 

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

Δέχεται κατόπιν ραντεβού 

Διγενή 12 ΒΟΥΛΑ , Τηλ : 210.899.2267 - 6943876101

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

Ψυχίατρος - Ψυχοθεραπευτής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΜΠΟΥΤΑΚΗΣ MD.Msc
Διδάκτωρ Παν/μίου Αθηνών

EΠΙΣΤ/ΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΛΙΝ.ΕΚΠΑ

EΠΙΣΤ/ΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ Hospital Center

Δέχεται κατόπιν ραντεβού

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

ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ: 210 8994.433

KENTPO YΓEIAΣ BAPHΣ -  213 2030.300

NOΣOKOMEIO:
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Κέντρο: 213 2163000

N E O Ι ΑΤ Ρ Ε Ι Ο
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ

Γενικός ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ - ΟΖΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
Χειρουργική: ΜΑΣΤΟΥ - ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ -

ΠΡΩΚΤΟΥ - Λαπαροσκοπική ΚΗΛΩΝ

Βιορρυθμιστική Ιατρική:  ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ, ΑΠΟΤΟΞΙΝΩΣΗ, ΑΝΟ-

ΣΟΕΝΙΣΧΥΣΗ, ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΟΞΕΩΝ & ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ.

Οζονοθεραπεία: Συστηματική & τοπική (αρθροπάθεια, 

Ινομυαλγίες, Νευραλγίες, Προλοθεραπεία)

Δέχεται με ραντεβού: 6944558101

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

Τηλ. 2111838124, www.skarlatos-surgeon.gr
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. . . γ ια την υγειά μας

«Οι περισσότεροι ασθενείς με μόνιμο πόνο στον ώμο,

σε πρώτο στάδιο ανταποκρίνονται ικανοποιητικά στη

συντηρητική θεραπεία, αλλά ο έντονος πόνος και η

παράταση των συμπτωμάτων αποτελούν κακή πρό-

γνωση και τότε πρέπει να ανησυχήσουν».

Κι αυτό γιατί, σύμφωνα με τους επιστήμονες, σε με-

ρικές περιπτώσεις η κινητικότητα μπορεί να μειωθεί

σε τέτοιο βαθμό, που θα είναι δύσκολο ο ασθενής να

εκτελέσει  πολλές καθημερινές εργασίες, όπως το

χτένισμα, το ντύσιμο ή το βούρτσισμα των δοντιών.

ΣΥΝΔΡΟΜΟ  ΠΑΓΩΜΕΝΟΥ  ΩΜΟΥ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ

Ο παγωμένος ώμος ή συμφυτική θυλακίτις του ώμου,

είναι πάθηση αγνώστου αιτιολογίας, με συμπτώματα:

― Μόνιμο πόνο στον ώμο που παρουσιάστηκε σχε-

τικά απότομα

― Μόνιμο πόνο ως εξέλιξη χρόνιου πόνου και περιο-

ρισμό όλων των κινήσεων (ενεργητικών και των πα-

θητικών), προς όλες τις κατευθύνσεις, χωρίς ειδικά

ευρήματα στις ακτινογραφίες του ώμου.

«Ο πόνος», όπως εξηγεί ο Δρ Ιγνατιάδης, «μπορεί να
αποκατασταθεί αυτόματα σε κάποιο βαθμό μετά από
μήνες ή χρόνια,  δυστυχώς  όμως συνήθως παραμέ-
νουν τα αρνητικά αποτελέσματα της μακροχρόνιας
δυσκαμψίας, όπως είναι η μυϊκή ατροφία, μερική δυ-
σκαμψία κ. α».

Ο παγωμένος ώμος πλήττει κυρίως άτομα  ηλικία 40-

70 χρόνων  και  αφορά το 2% έως 4% του πληθυσμού

και συχνότερα γυναίκες.

Συνήθως αρχίζει με πόνο στο δελτοειδή μυ και μπορεί

να μεσολαβήσει  και μία κρίση αυχενικής ριζίτιδος.

Ακολουθεί τραυματισμό του ώμου, ή κρίσεις περιαρ-

θρίτιδας που δεν θεραπεύθηκαν σωστά. Σπάνια η δυ-

σκαμψία εγκαθίσταται χωρίς πόνο.

ΟΜΑΔΕΣ   ΥΨΗΛΟΥ  ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Το σύνδρομο του παγωμένου ώμου «προτιμά»: 

- Ηλικίας άνω των 40 χρόνων κυρίως γυναίκες

- Άτομα με διαβήτη

- Άτομα που χρειάστηκαν ακινητοποίηση του ώμου,

από τραύμα, περιαρθρίτιδα, χειρουργείων ώμου, η κά-

κωση στο πέταλο των στροφέων του ώμου,

- Με συστηματική νόσο (Παθήσεις του Θυρεοειδή,

καρδιολογικές παθήσεις, και Πάρκινσον). 

Η πάθηση αν αφεθεί χωρίς θεραπεία έχει τρία στάδια

και διαρκεί 12-24 μήνες. Τα τρία στάδια συμπτωμά-

των έχουν ως εξής:

- Επώδυνο στάδιο: Εισβολή πόνου και έναρξη μεί-

ωσης του εύρους κινήσεων απαγωγής και στροφών

- Περιοριστικό στάδιο: Μείωση του πόνου με σταθε-

ροποίηση και εγκατάσταση μεγάλης δυσκαμψίας. Ο

ώμος δεν απάγεται και δεν κάνει στροφές. Ο πόνος

μονιμοποιείται

- Στάδιο αποκατάστασης: Ο πόνος μειώνεται στα-

διακά και οι κινήσεις επανέρχονται επίσης σταδιακά,

αλλά συνήθως η αυτόματη αποκατάσταση είναι

συχνά ατελής.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ

Η θεραπεία έχει τρεις βασικούς στόχους: α) ανακού-

φιση από τον πόνο, β) βελτίωση του εύρους κίνησης,

γ) μυϊκή ενδυνάμωση και περιλαμβάνει δυο στάδια.

Σε αρχόμενο σύνδρομο ή έστω στο Ά στάδιο η θερα-

πεία της συμφυτικής θυλακίτιδας γίνεται συντηρητικά

με: 

- Ασκήσεις φυσικοθεραπεία, απαλές και σταδιακές

διατάσεις του ώμου, για την αποκατάσταση του εύ-

ρους κινητικότητας. Η χρησιμοποίηση πάγου στον

ώμο μπορεί επίσης να βοηθήσει

- Φάρμακα. Η παρακεταμόλη  και τα μη στεροειδή αν-

τιφλεγμονώδη φάρμακα, όπως είναι η ιβουπροφαίνη

και η ναπροξαίνη  μπορεί να βοηθήσουν στη μείωση

του πόνου.

- Θεραπεία με υαλουρονικό νάτριο: Τα τελευταία χρό-

νια χρησιμοποιείται η θεραπεία με ενδαρθρικές ενέ-

σεις υαλουρονικού νατρίου στον ώμο σε συνδυασμό

με φυσικοθεραπεία.  Από την επόμενη ημέρα ο ασθε-

νής κάνει ασκήσεις απαγωγής και στροφών μόνος

του ή με τη βοήθεια φυσικοθεραπευτή. Τα αποτελέ-

σματα μερικές φορές είναι θεαματικά, και η κινητικό-

τητα αποκαθίσταται μέσα σε 30 μέρες.

Στο δεύτερο στάδιο, βαρεία μορφή, με εγκατεστη-

μένη αγκύλωση τη καλύτερη λύση δίνει η:

- Επέμβαση:  Η αρθροσκοπική αρθρόλυση ακολουθού-

μενη από πρώιμη άμεση κινητοποίηση και φυσικοθε-

ραπεία με δραστική αναλγησία, ενδεχομένως αρχικά

με συσκευή συνεχούς έγχυσης με υπερκλείδιο καθε-

τηράκι. 

Η διατήρηση μετά την επέμβαση  όσο το δυνατόν με-

γαλύτερου εύρους κίνησης είναι σημαντική, ως εκ

τούτου ο ασθενής θα πρέπει να συμμετέχει στη δια-

δικασία εκτελώντας το πρόγραμμα των ασκήσεων,

που θα του υποδείξει ο φυσικοθεραπευτής, ενώ θα

πρέπει να προσπαθεί να εκτελεί τις καθημερινές του

δραστηριότητες όπως και πριν. Στο πρόγραμμα απο-

κατάστασης αναφέρεται σε κάποιες περιπτώσεις,

ρόλο να έχει το μηχάνημα Παθητικής Συνεχούς Κινη-

τοποίησης του άνω άκρου (CPM).

www.ignatiadismicrohand.eu 

Σύνδρομο παγωμένου ώμου

Το έντονο χρόνιο στρες στη δουλειά ενδέχεται να αυξάνει

τον κίνδυνο εμφάνισης πέντε διαφορετικών μορφών καρ-

κίνου, σύμφωνα με ερευνητές από το Πανεπιστήμιο του

Κέμπεκ.

Όπως έδειξε η μελέτη τους,  όσοι εργάζονταν υπό συνθή-

κες έντονου στρες επί τουλάχιστον 15 χρόνια είχαν αυξη-

μένες πιθανότητες να παρουσιάσουν καρκίνο του

πνεύμονα, του ορθού, του στομάχου, καρκίνο στο κόλον

καθώς και μη Χότσκιν λέμφωμα.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, παρότι και είναι καλά τεκμη-

ριωμένο ότι το στρες έχει πολλές αρνητικές συνέπειες

στην υγεία, η συσχέτισή του με τον καρκίνο είναι τουλά-

χιστον αδύναμη.

Στη μελέτη τους, στην οποία συμμετείχαν 3.103 εθελον-

τές που είχαν διαγνωστεί με καρκίνο και 512 υγιείς συνο-

μήλικοί τους, επικεντρώθηκαν στο εργασιακό στρες.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι από τις 11 μορφές καρκίνου

που εξετάστηκαν, η εργασία σε τουλάχιστον μία στρεσο-

γόνο δουλειά επί τουλάχιστον 15 χρόνια, σχετιζόταν με

κατά 33% περισσότερες πιθανότητες εμφάνισης καρκίνου

του πνεύμονα, κατά 52% καρκίνου του ορθού και κατά

53% καρκίνου του στομάχου.  Επίσης, οι εργαζόμενοι διέ-

τρεχαν κατά 51% περισσότερες πιθανότητες να αναπτύ-

ξουν καρκίνο στο κόλον.

Όσον αφορά στα χαρακτηριστικά της εργασίας που σχε-

τίζονται ισχυρότερα με τις αυξημένες πιθανότητες εμφά-

νισης καρκίνου, οι επιστήμονες διαπίστωσαν ότι αυτά είναι

ο αυξημένος φόρτος εργασίας, η πίεση των συγκεκριμέ-

νων προθεσμιών (deadlines), η επαγγελματική ανασφά-

λεια, τα οικονομικά προβλήματα, η επικινδυνότητα της

εργασίας,  αλλά και η επαφή με πελάτες.

Άλλοι παράγοντες που παίζουν ρόλο είναι η συνεχής επί-

βλεψη από ανωτέρους, οι διαμάχες με συνεργάτες και οι

πολύωρες μετακινήσεις από και προς τη δουλειά.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, το εργασιακό στρες αυξάνει

τις πιθανότητες εμφάνισης καρκίνου όχι μόνο λόγω των

μεταβολών που επιφέρει στον οργανισμό, αλλά και επειδή

ωθεί τους ανθρώπους προς ανθυγιεινές συνήθειες, που

αποτελούν γνωστούς παράγοντες κινδύνου για την ανά-

πτυξή του όπως το κάπνισμα, η κατανάλωση αλκοόλ και η

υπερκατανάλωση φαγητού.
Η μελέτη δημοσιεύτηκε στην επιθεώρηση Preventative Medicine 

To στρες, αιτία πολλών ασθενειών



22 ΣΕΛΙΔΑ - 4  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017                                                                                                                                                                                        ΕΒΔΟΜΗ

Βραβεύσεις σε διακριθέντες

αθλητές από τον ΑΟΒ

Στην αίθουσα εκδηλώσεων του Λυκείου Βουλιαγμένης

συγκεντρώθηκε η μεγάλη οικογένεια του Αθλητικού Ομί-

λου Βουλιαγμένης (27.1.17)  μαζί με φίλους και συνεργά-

τες για το ξεκίνημα της νέας χρονιάς.

Η βραδιά ξεκίνησε με μουσική από τη Stacey Koulouris στο

πιάνο και την Ρουμπίνη Πρωτοψάλτη στο φλάουτο.

Εν συνεχεία, βραβεύθηκαν οι διακριθέντες αθλητές και

ομάδες του ΑΟΒ. Βραβείο δόθηκε και στους αθλητές του

Ομίλου που πέτυχαν την εισαγωγή τους στα ιδρύματα της

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης τη χρονιά που πέρασε.

Οι ομάδες του ποδοσφαίρου, του μπάσκετ, του βόλεϊ, του

τένις και φυσικά του στίβου ανέβηκαν στο βήμα με τους

προπονητές τους και ευχήθηκαν για τη νέα χρονιά. Ένας

αθλητής από κάθε τμήμα έλαβε μετά από κλήρωση ένα

συμβολικό δώρο.

H διοργάνωση του τριάθλου XTERRA Greece Cham-

pionship θα γίνει και εφέτος στο Δήμο 3Β, μετά την

περυσινή επιτυχημένη διοργάνωση στο Δήμο 3Β. 

Το XTERRA Greece Championship προσκαλεί ερασι-

τέχνες αθλητές και αθλήτριες όλων των ηλικιών και

δυνατοτήτων, να «Ζήσουν Περισσότερα», στις 30

Απριλίου, στο 5ο XTERRA.

Το τρίαθλο αυτό, αποτελεί μέρος του Ευρωπαϊκού και

Παγκοσμίου Πρωταθλήματος XTERRA, που διοργα-

νώνεται κάθε χρόνο στη Χαβάη και θα πραγματοποι-

ηθεί για 5η συνεχόμενη χρονιά στη χώρα μας, από

την XTERRA Greece, σε συνεργασία με τον Δήμο

Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης μέσα από το νομικό του

πρόσωπο ΟΑΠΠΑ.

Στόχος της διοργάνωσης για το 2017 είναι να ξεπε-

ράσει το ρεκόρ συμμετοχών της προηγούμενης χρο-

νιάς και να δώσει την δυνατότητα συμμετοχής σε

ακόμα περισσότερους αθλητές από την Ελλάδα και

το εξωτερικό που θέλουν να ζήσουν την εμπειρία

μιας κορυφαίας αθλητικής διοργάνωσης.

Οι αθλητές έχουν τη δυνατότητα να αγωνιστούν σε

2 διαφορετικές αποστάσεις:

- την επίσημη, Full Distance: 1500m κολύμβηση, 30km

mountain bike (ποδηλασία), 10km ορεινό τρέξιμο.

- την Sprint Distance: 750m κολύμβηση, 15km moun-

tain bike, 5km ορεινό τρέξιμο. 

Και στις δυο αποστάσεις μπορούν να συμμετέχουν

ομάδες σκυταλοδρομίας, αποτελούμενες από 2 ή 3

αθλητές / αθλήτριες.

Οι εγγραφές για την διοργάνωση του 2017 ειναι ήδη

ανοικτές.

Επικοινωνία: info@xterragreece.com  

Έρχεται το XTERRA Greece Championship 2017, 

στο Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

Πολύ σπουδαία εντός έδρας νίκη απέναντι στον Πα-

ναθηναϊκό πήρε ο Πρωτέας Βούλας με 69-65 για τη

12η αγωνιστική του πρωταθλή-

ματος και πρώτη του δεύτερου

γύρου ισοφαρίζοντας μάλιστα

τη διαφορά του αγώνα του πρώ-

του γύρου.

Κορυφαίες του Πρωτέα οι Νικο-

λοπούλου και Σκμπρα που τε-

λείωσαν την αναμέτρηση με 24

και 21 πόντους αντίστοιχα.

Τα δεκάλεπτα: 16-24, 32-36, 50-51, 69-65.

Πρωτέας Βούλας (Δάγλας): Καρλάφτη, Γουάιτ 1,

Σπυριδοπούλου 6, Κολλάτου 3, Ράτζα 5, Σκμπρα 21,

Νικολοπούλου 24, Χατζηγιακουμή 9, Αναστασοπού-

λου.

Παναθηναϊκός (Πρέκας): Μούλη

8, Καλαμπάκου 2, Πράπα,

Σλούκα 2, Δίελα 7, Έιβερι 3, Άν-

ταμς 19, Χάμπτον 24 

Εκτός έδρας δοκιμάζεται ο

Πρωτέας Βούλας για τη 13η

αγωνιστική του πρωταθλήματος

της Α1 των Γυναικών.

Την Κυριακή 5 Φεβρουαρίου στις 12:30 η ομάδα

μας αντιμετωπίζει τον Πανιώνιο στο κλειστό

της Αρτάκης.  

Mεγάλη νίκη εντός έδρας οι γυναίκες του Πρωτέα Βούλας

Η ΑΣΠΕ Θέτις κόβει πίτα
Την Κυριακή 5 Φεβρουαρίου & ώρα 11.30 η ΑΣΠΕ

Θέτις θα κόψει  την Πρωτοχρονιάτικη πίτα της στο

Μικρό Κλειστό και θα γεμίσουν τα καλάθια με τρό-

φιμα και είδη πρώτης ανάγκης για τους συμπολίτες

μας, που απευθύνονται για βοήθεια στην Κοινωνική

Υπηρεσία του Δήμου μας.

O Σύλλογος περιμένει μέλη και φίλους να ανταποκρι-

θούν στο κάλεσμά του για την συγκεκριμένη ενέρ-

γεια, αποδεικνύοντας πως αθλητισμός και κοινωνική

ευαισθησία περπατούν χέρι χέρι.

Τις ώρες 10:00-11:30 θα πραγματοποιηθεί τουρνουά

μεταξύ των τμημάτων που έχουν προπόνηση εκείνες

τις ώρες, ενώ μετά την πίτα στις 12:00 θα ακολουθή-

σει τουρνουά ανάμεσα στα επόμενα τμήματα. Δεν θα

χαθεί κάποια προπόνηση, θα υπάρξει ενημέρωση από

τους προπονητές.
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Η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού

(ΓΓΑ) συμπλήρωσε, 59 χρόνια Ζωής.

Υποτίθεται, ότι η δημιουργία της  είχε,

σαν στόχο, την προώθηση επίλυσης

των προβλημάτων του Εξωσχολικoύ

Αθλητισμού, τον λεγόμενο Σωματει-

ακό ή Υψηλό Αθλητισμό. Αυτή η

μορφή αθλητισμού,  εκπροσωπείται,

από τις Αθλητικές Ομοσπονδίες όλων

των Ολυμπιακών Αθλημάτων και τα

Σωματεία τους. Οι Πρόεδροι των Ομο-

σπονδιών, θα έπρεπε να  είναι Σύμ-

βουλοι του εκάστοτε ΓΓΑ που, από

κοινού, θα χάραζαν, και θα  προγραμ-

μάτιζαν 

α) τους Προϋπολογισμούς με βάση το

αγωνιστικό τους πρόγραμμα, και 

β) Τις ανάγκες τους, σε Αθλητικές Εγ-

καταστάσεις   …Αυτά βέβαια στη Θε-

ωρία……γιατί σπάνια, έως καθόλου,

δημιουργήθηκαν προϋποθέσεις από

πλευράς  (ΓΓΑ) για τέτοιας μορφής,

συνεργασία. Αντιθέτως, ο κάθε ΓΓΑ-

θλητισμού  «κουβάλαγε» (και αυτό

εξακολουθεί μέχρι σήμερα) και ένα

«τσούρμο» δικούς του κομματικούς

φίλους για τις  προσωπικές, και, Κομ-

ματικές του εξυπηρετήσεις, γιατί καλό

θα είναι,  να μην  ξεχνάμε, ότι η ΓΓΑ

δημιουργήθηκε  από την  άρχουσα

Τάξη.  ΠΡΩΤΑ για τα δικά της  συμφέ-

ροντα, και εάν περισσέψει και κάτι για

τον Αθλητισμό έχει καλός. Έτσι λοι-

πόν, με την είσοδο του Κεφαλαίου,

στον Παρθένο τότε Χώρο του Αθλητι-

σμού, χωρίς σφαιρική γνώση του αν-

τικειμένου, και χωρίς κανέναν

προγραμματισμό, ξεκίνησε το μεγάλο

φαγοπότι… Δισεκατομμύρια δραχμές

– ευρώ για απρογραμμάτιστα  αθλη-

τικά έργα, α) χωρίς να έχει, σε αρκετά

από αυτά -από ότι ακουγόταν τότε,

αλλά και σήμερα,  γίνει  παραλαβή

των έργων, β) Πολλά από αυτά τα

έργα για χρόνια λειτουργούσαν χωρίς

άδεια, και γ) και σοβαρότερο όλων,

ότι, η πλειοψηφία  κυρίως των Μεγά-

λων Αθλητικών εγκαταστάσεων στε-

ρούνται συντήρησης σε σημείο που

πολλά από αυτά δεν είναι σε θέση να

εξυπηρετήσουν τον Αθλητισμό. Όλα

αυτά είχαν σαν αποτέλεσμα, πολύ

σύντομα οι αθλητικές εγκαταστάσεις

να μεταβληθούν σε ερείπια, κ.λπ.

Αυτά κατέγραψα στο μεγάλο οδοιπο-

ρικό μου σαν ΤΣ του ΣΕΓΑΣ  το

1983/1984 από το Σουφλί μέχρι την

Κρήτη, που ενόχλησαν πολλούς… και

έγιναν και η βασική αιτία για την απο-

μάκρυνσή μου από την Ομοσπονδία…

Και το λέω αυτό. γιατί, ήταν η πρώτη

φορά που αποκαλύφθηκε το όργιο της

Ρεμούλας και Διαφθοράς των  δισεκα-

τομμυρίων που ΕΦΑΓΑΝ  Κατασκευα-

στές και  Εργολάβοi από τον Ελληνικό

Λαό με τις ευλογίες όλων των Κυβερ-

νήσεων… 

Το 1960   δημιουργήθηκε και ο Οργα-

νισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδο-

σφαίρου (ΠΡΟ - ΠΟ για να

χρηματοδοτείται η ΓΓΑ και  ο  Αγωνι-

στικός Αθλητισμός… Και εκεί όπως

καταλαβαίνεται, για τους γνωστούς

λόγους,  έγινε το «έλα να δεις».  Κάθε

Κυβέρνηση, από εκείνα τα χρόνια και

μέχρι  σήμερα προσπαθεί να τακτο-

ποιήσει τον δικό της Κόσμο… Έρχον-

ται  πεινασμένοι και φεύγουνε

χορτάτοι, και ο Λαός πληρώνει πάντα

το Λογαριασμό… Όλες οι Κυβερνή-

σεις και όλοι οι Γενικοί Γραμματείς

Αθλητισμού που πέρασαν μέχρι σή-

μερα, εκτός από ελάχιστες και πολύ

μικρής διάρκειας φωτεινές εξαιρέσεις

οι οποίες πνίγηκαν, μέσα στα στενά

κομματικά συμφέροντα, λειτούργη-

σαν για πάρτη τους…. και σε βάρος

του Αθλητισμού…… 

Τελεία και παύλα και σε όποιον αρέ-

σει… Όλοι αυτοί, εάν υπήρχε ΚΡΑ-

ΤΟΣ, θα έπρεπε να Δικαστούν για τις

βλάβες που προξένησαν στον Ελλη-

νικό Λαό, όχι μόνο για αυτά που ανέ-

φερα παραπάνω, αλλά και από το

γεγονός, ότι δημιούργησαν τη ΓΓΑ-

θλητισμού χωρίς να έχει προηγηθεί η

είσοδος τού Πολιτισμού και του Αθλη-

τισμού στο Σχολείο κάτι που έπρεπε

να έχει γίνει από το 1834… Από εκεί

ξεκινάει ο Πολιτισμός και ο Αθλητι-

σμός… και ΟΧΙ από το Αθλητικό Σω-

ματείο… το οποίο σήμερα είναι

αναγκασμένο κάτω από πολύ δύσκο-

λες συνθήκες να παίζει το ρόλο του

Σχολείου με την ανοχή – ενοχή των

Κυβερνήσεων αφού πλέον η Παιδεία,

και όχι μόνο, αφέθηκε εντελώς στην

τύχη της… Το χτίσιμο ενός σπιτιού,

όπως όλοι γνωρίζουμε ξεκινάει από

τα θεμέλια και όχι από την Οροφή…

Πρώτα λοιπόν Σχολικό Αθλητισμό +

Οργανωμένα Σχολεία + Αθλητικές Εγ-

καταστάσεις + Γυμναστές – Προπονη-

τές – αναβάθμιση των ΤΕΦΑ +

Αθλητιατρική (έδρα στο Πανεπιστή-

μιο) κάτι που σήμερα δεν υπάρχει…

Αν αυτά έιχαν προηγηθεί της ΓΓΑθλη-

τισμού  το 1958… σήμερα θα είχαμε

πραγματικό Αθλητισμό και ΟΧΙ συμ-

πωματικό. Ένα μικρό παράδειγμα, η

Ολυμπιονίκης Σκοποβολής Κορακάκη,

ας είναι καλά ο Μπαμπάς της… και

δεν μας έφταναν όλα αυτά…. το 1979

(Φθινόπωρο) μετά από μεγάλη πίεση

κυρίως του εφοπλιστικού Κεφαλαίου,

ο Κώστας Παπαναστασίου σύμβουλος

τότε γιά θέματα Αθλητισμού στην Κυ-

βέρνηση Καραμανλή έφτιαξε το Νόμο

75/75 για το επαγγελματικό Ποδό-

σφαιρο, χωρίς να υπάρχει καμία υπο-

δομή, για μια τέτοια ακραία απόφαση

που τα θλιβερά της αποτελέσματα

πληρώνουμε πολύ ακριβά ακόμα και

σήμερα. (Βία – Δολοφονίες – Κατα-

στροφές Περιουσιών – Ναρκωτικά –

Οργάνωση Συμμοριών – Σπατάλη δη-

μοσίου Χρήματος – Υποβάθμιση της

Δημόσιας Ζωής κ.λπ.) και όπως πάντα

οι ηθικοί Αυτουργοί  ‘χαίρουν άκρας

υγείας’… Και βέβαια, ούτε ποδόσφαιρο

υπάρχει… Στις μέρες μας, με τα γνωστά

αξεπέραστα Οικονομικά προβλήματα

για τα παιδιά των 5 εκατομμυρίων Ελλή-

νων που είναι κάτω από το όριο της

Φτώχειας (ένα νούμερο που συνεχώς

αυξάνεται) και των 250 χιλιάδων παι-

διών που υποσιτίζονται… ο αθλητισμός

είναι όνειρο απατηλό… μετά το σταμά-

τημα της Κρατικής επιχορήγησης προς

τον Σωματειακό Αθλητισμό κατά 80%

περίπου…. 

Οι επιτυχίες των Αθλητών μας σε όλα

σχεδόν τα Ολυμπιακά Αθλήματα οφεί-

λονται στην Οικογένεια στις Ομο-

σπονδίες. Παράδειγμα, ο ΣΕΓΑΣ

στέλνει τα “παιδιά του“ μαζί με τους

προπονητές τους έξω, μεγάλο μυ-

στικό…  και βέβαια υπάρχει βοήθεια

από Χορηγούς … με όλα τα υπέρ και

τα κατά… Αυτή είναι σήμερα πάνω

κάτω η κατάσταση  του Αθλητισμού

στη Χώρα μας…. Ασφαλώς, υπάρχουν

και άλλα που θα μπορούσε να πει κα-

νείς… δεν νομίζω όμως, ότι  χρειάζε-

ται…        

γράφει ο ΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

Η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού

και ο ...εξωσχολικός αθλητισμός

Kύπελο παίδων

χιονοδρομίας

Ο Λούκας και η Τσιοβόλου κέρδισαν 

το 1ο Κύπελλο Παίδων - Κορασίδων  

Μοιράστηκαν εντυπώσεις και μετάλλια οι παίδες και κο-

ρασίδες χιονοδρόμοι στο 1ο Κύπελλο της περιόδου.

Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία τα αγωνίσματα της γιγαν-

τιαίας τεχνικής κατάβασης, αλλά όχι και η δεύτερη αγω-

νιστική μέρα, λόγω ομίχλης που επικρατούσε στο

Χιονοδρομικό Κέντρο του Πηλίου. 

Στις κορασίδες νικήτρια ήταν η Μαρία-Ελένη Τσιοβόλου

(ΒΟΛ) που κέρδισε καθαρά το χρυσό μετάλλιο και επι-

βεβαίωσε τον τίτλο του φαβορί. Στους παίδες ο αγώνας

ήταν αμφίρροπος και κρίθηκαν τα μετάλλια στη δεύτερη

διαδρομή. Τελικά ο Αθανάσιος-Δημήτριος Λούκας (ΕΣΠ)

ήταν ο μεγάλος νικητής και μια από τις εκπλήξεις των

αγώνων.

Στους μικρούς Παίδες ο Αστέρης Μπάκας (ΑΛΠ) δεν

άφησε κανένα να αμφισβητήσει την αξία του και την

ικανότητα να κερδίζει τους αγώνες και ανέβηκε στο

υψηλότερο σκαλί του βάθρου. Στις μικρές Κορασίδες

άλλη μια αθλήτρια του Βόλου, η Μαρία-Νικολέτα Καλ-

τσογιάννη κέρδισε το χρυσό μετάλλιο και ικανοποίησε

τα στελέχη του οργανωτή συλλόγου για τη διπλή επι-

τυχία στις γυναίκες.

Η ομίχλη ακύρωσε την δεύτερη μέρα στο ΧΚ Πηλίου

ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ

ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
BOYΛΙΑΓΜΕΝΗ 14-02-2016                                                                                                          

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Kατόπιν αποφάσεως του Δ.Σ. της 08-01-2017. Καλούνται

τα μέλη του Ν.Ο.Κ.Β. στην 1η Τακτική Γενική Συνέλευση

το  Σάββατο  11-02-2017 και ώρα  08.00 π.μ. στην αίθουσα

του  Ομίλου με τα εξής θέματα:  

1.   Διοικητικός και Οικονομικός Απολογισμός του Δ.Σ. για

το έτος 2016.

2. Προϋπολογισμός 2017

3. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής

4. Έγκριση Διοικητικού και Οικονομικού Απολογισμού 2016

5. Έγκριση  Οικονομικού Προϋπολογισμού  2017

6. Απαλλαγή Δ.Σ. από κάθε ευθύνη για το έτος 2016

7. Αρχαιρεσίες

Σε περίπτωση μη απαρτίας  η  Γενική Συνέλευση  θα επα-

ναληφθεί την Κυριακή 12-02-2017  και ώρα  11.00 π.μ.

στον ίδιο χώρο και  με τα ίδια θέματα ημερησίας διάταξης.

Φιλικά
Ο Πρόεδρος O Γ. Γραμματέας

Α. Δημητρακόπουλος Θ. Χατζηπαναγιώτου 
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Αν ένα πνευματικό σου δημιούργημα μένει στο συρτάρι,
είναι σαν να καταπιέζεις την ύπαρξή σου στο υποσυνείδητο.

Σκέπτεσαι να το εκδόσεις; Kαλή ιδέα!

Οι εκδόσεις ΣΚΑΡΑΒΑΙΟΣ με πείρα 50 ετών, σου δίνουν παράλληλα μια καλύτερη ευκαιρία επικοι-
νωνίας, με το αναγνωστικό σου κοινό. Σκέψου την πολλαπλασιαστική δύναμη της συλλογικής δράσης.
Αν μπορείς να διαθέσεις το βιβλίο σου σε 20 μόνον γνωστούς σου, 50 συνάδελφοί σου μπορούν να το
διαθέσουν σε 1.000 άτομα (50 συγγραφείς επί 20 βιβλία έκαστος, ενδεικτικά). 
Μαζί με τα δικά τους θα διαβάζονται και τα δικά σου! Αυτός είναι ο σκοπός!

O εκδοτικός Οργανισμός ΣΚΑΡΑΒΑΙΟΣ στα πλαίσια του εορτασμού των 50 χρόνων του, αποφάσισε, 
μεταξύ άλλων σημαντικών εκδόσεων να εκδόσει ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ σύγχρονης ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΟΙΗΣΗΣ,
αλλά και πεζού λόγου, συμμετοχικά. 
Η αρχική έκδοση έχει υπολογιστεί για 2000 αντίτυπα. Κάθε συγγραφέας συμμετέχει βασικά με 4 σελίδες.
Στις σελίδες αυτές περιλαμβάνεται βιογραφικό του Συγγραφέα με φωτογραφία
και αντιπροσωπευτικά ποιήματα ή πεζά έργα του.

Για περισσότερες διευκρινίσεις τηλεφωνήστε μας ή ελάτε στα γραφεία μας.

Γράφεις;
Εχεις σκεφθεί να συμμετάσχεις
σε μία συλλογική έκδοση;
Η έκδοση είναι εδώ:
Ανθολογία Αττικής Ποίησης

ποίηση, πεζό, στοχασμούς;

Βούλα, Παπάγου 6
Τηλ. 210 89 59 004, 6937 15 30 52 

e-mail: press@ebdomi.com
web: ebdomi.com


