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«Για να βρεις ποιος σε
εξουσιάζει, απλώς σκέψου ποιος είναι αυτός
που δεν επιτρέπεται να
κριτικάρεις».

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2017
AP. ΦYΛΛOY 971

Βολταίρος

«Οι Έλληνες χάνουν
το χρόνο τους στην
Ευρωζώνη» Donald Trump
Σημαντική συνέντευξη του Αλέξη Παπαχελά με τον
εκλεκτό του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ
Τραμπ, ως Πρέσβη των ΗΠΑ στην Ε.Ε., Τεντ Μάλλοχ (ΣΚΑΪ, 7/2, «Ιστορίες»). Η συνέντευξη προκάλεσε ντελίριο αντιδράσεων στις Βρυξέλλες και στις
συντηρητικές ηγεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Κατέδειξε ακόμη ότι και πέραν του Ατλαντικού έχει
γίνει σαφώς αντιληπτό, 1ον ότι «τα
σκληρά προγράμματα λιτότητας αποδείχθηκαν πλήρως αποτυχημένα»
και τα διάφορα μέτρα που επιβάλλονται στην Ελλάδα «κάνουν μεγάλο
κακό στους Έλληνες και ότι η κατάσταση είναι απλά μη βιώσιμη», όπως
τόνισε επί λέξει, ξεκάθαρα ο καθηγητου Κώστα τής οικονομικών και εκλεκτός του Ντ.
Βενετσάνου Τραμπ, Τεντ Μάλλοχ.
Δεύτερον ότι χρειάζεται ουσιαστική
αναδιάρθρωση του χρέους και επιστροφή στη
δραχμή.
«Οι Έλληνες χάνουν το χρόνο τους στην Ευρωζώνη», είπε χαρακτηριστικά, διαβάζοντας απ’ το
τουΐτερ τα γραπτά του ίδιου του Ντ. Τραμπ, ένα
χρόνο πρίν!!
Τρίτον, ότι «το ευρώ είναι μια αληθινά προβληματική ζώνη», και ότι δυνητικά θα μπορούσε – δεδομένων των πολιτικών συνθηκών Συνέχεια στη σελ. 2

«Tο ελληνικό χρέος είναι εξαιρετικά μη
βιώσιμο. Θα παραμείνει μη βιώσιμο
ακόμη και αν η Ελλάδα εφαρμόσει όλα
όσα έχει συμφωνήσει στο πλαίσιο του
προγράμματος του ESM» Έκθεση ΔΝΤ!!
Kι όμως ζητάει κι άλλα μέτρα!!!

Υπεγράφη σύμβαση
ΕΤΑΔ - Δήμου 3Β
για τη Βάρκιζα Σελίδα 13

Το “πάρτι”
με τις Μ.Κ.Ο.
Σελίδα 16

Η διαλεκτική
ως τρόπος ζωής
Κριτική στο Βιβλίο του Δημήτρη Ράπτη
από τον καθηγητή Θεόδωρο Γεωργίου*

Σελίδα 12

ΚΟΠΗ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗΣ ΠΙΤΑΣ
Σας προσκαλούμε την Κυριακή 12 Φεβρουαρίου και ώρα 11.30,
στην κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας των Δημοτικών Τοπικών
Οργανώσεων ΝΔ και ΟΝΝΕΔ Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης, που
θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα εκδηλώσεων του VIVE MAR
(Λεωφ. Καραμανλή 18, 16673 Βούλα).
Η παρουσία σας θα μας τιμήσει ιδιαιτέρως.

Διαβάστε μας και στο ιντερνετ: www.ebdomi.com
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ΕΒΔΟΜΗ

«Οι Έλληνες χάνουν το
χρόνο τους στην Ευρωζώνη»
Συνέχεια από τη σελ. 1

στην Ευρώπη, αλλά και της γερμανικής «στρατιωτικής» και άτεγκτης πειθαρχίας, να υπάρξει μια κατάρρευση του ευρώ.
Οι λυσσαλέες αντιδράσεις που ξεσήκωσε η συνέντευξη, κατέδειξαν κυριολεκτικά τον πανικό που τους
κατέλαβε τόσο εσωτερικά – από τους Ευρωδεείς, ευρωλάγνους και ευρωτραφείς – όσο και στο εξώτερο
«εσωτερικό» των Βρυξελλών και της Γερμανίας, ιδίως.

Persona non grata
Για τους Γερμανούς ο Μάλλοχ
Λυσσαλέα αντίδραση του Μανφρεντ Βέμπερ, Προέδρου του Λαϊκού κόμματος του Ευρωκοινοβουλίου
(του Κόμματος της Μέρκελ, του Σόιμπλε, του Μητσοτάκη και λοιπών «χριστιανών» και «Δημοκρατών»)
κατέδειξε αφενός τον πανικό, ιδίως των Γερμανών,
που λυμαίνονται την Ε.Ε. και ειδικότερα, τις χώρες
του ευρωπαϊκού νότου (από Γαλλία, Ισπανία, Ιταλία
μέχρι Ελλάδα).
Μεταξύ άλλων ο κύριος αυτός δήλωσε: «Δεν δεχόμαστε έναν Πρέσβη από τις Ηνωμένες Πολιτείες, που
αμφισβητεί(!) την ενότητα της Ε.Ε. και το βασικό μας
όχημα, το ευρώ. Αυτό δεν είναι αποδεκτό, είναι απλά
μια προβοκάτσια»!

Διαβάστε ακόμη
Στο “μικροσκόπιο” η πορεία έργων
Σελ. 6
της Ανατ. Αττικής
Μεταφέρθηκε η Λαϊκή αγορά της
Σελ. 7
Βούλας
Αποστράγγιση τμήματος πόλης ΚοΣελ. 8
ρωπίου
Τρεις κόρες Αθηναίες - Θεοφανώ
γιάννης κορναράκης

Για να συμπληρώσει με αυταρέσκεια και υπερηφάνεια, «μπορούμε να υπερασπιστούμε τους εαυτούς
μας. Δεν χρειαζόμαστε τους Αμερικανούς γι’ αυτό»!
Ένα ακόμη συμπέρασμα που εξάγεται αβίαστα, είναι
ότι εκτός από τον γερμανικό σωβινισμό που αναγεννάται, αναδεικνύονται και οι ανειρήνευτες εσωτερικές αντιθέσεις του καπιταλισμού. Που βέβαια τις
πληρώνουν οι λαοί με θυσίες και αίμα.
Ο καπιταλισμός ευθύνεται για τους πολέμους, όχι ο
εθνισμός, στον οποίον επιχειρούν να ρίξουν τις ευθύνες, ακριβώς, για να σπάσουν αυτόν τον ισχυρό συνεκτικό δεσμό των λαών, ώστε ν’ αντιμετωπίζονται
από το σύστημα ως ανίσχυρες μονάδες και ως λαϊκές
μάζες προλεταρίων.
Ο δε Σόιμπλε αναδεικνύεται σε “τζογαδόρο χαρτοπαίκτη”, με τον αέρα του κερδισμένου. Μπλοφάρει
άνετα. Καμώνεται ότι προτείνει, προβάλει, απειλεί,
εκείνο ακριβώς το οποίο φοβάται. Ισχυρίστηκε για μια
ακόμη φορά ότι θέλει να φύγουν οι Έλληνες απ’ το
ευρώ: «Για να γίνει κούρεμα του χρέους», ισχυρίστηκε ότι, «η Ελλάδα πρέπει να εγκαταλείψει πρώτα
το ευρώ».
Το οικονομικό μας πρόβλημα δεν είναι το νόμισμα. Τα
εμπορικά ισοζύγια δεν διαμορφώνονται από τα νομίσματα, αλλά από τον όγκο των εξαγωγών και των εισαγωγών.
Το πρόβλημά μας είναι πρωτίστως πολιτικό. Έχουμε
ως επί το πλείστον και ιδιαίτερα στην κορυφή, ανίκανους απαίδευτους, ανεπίδεκτους συμβουλών, άτολμους πολιτικούς. Πρόβλημά τους είναι η πολιτική
τους επιβίωση.
Κι όταν λέω «πολιτικούς» δεν εννοώ μόνον τους
Υπουργούς και τους άβουλους – ως επί το πλείστον
– βουλευτές. Εννοώ και τους επιχειρηματίες των «καναλιών» και των άλλων ΜΜΕ και τους προβεβλημένους κυρίως δημοσιογράφους και κάποιους αναλυτές
καθηγητές κ.λπ.
Για να τελειώνουμε για σήμερα – γιατί θα επανέλθουμε σ’ αυτή την τόσο σημαντική συνέντευξη – ν’
αναφέρουμε κανα-δυο σημεία των θέσεων του Μάλλοχ που προφανώς εκφράζει και τον Τραμπλ.
Τ. Μάλλοχ: Το αν θα επιβιώσει η Ευρωζώνη, είναι ένα
κρίσιμο ερώτημα. Είχαμε την έξοδο της Βρετανίας,
θα γίνουν εκλογές σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη (...) το
εάν θ’ αντέξει η Ευρωζώνη, είναι κάτι που θ’ αποφα-

Η Περιφέρεια συνεδριάζει

Σελ. 8

Αποκριά και γαϊτανάκι Φαίδρας Φραγκομανώλη
Σελ. 9

- Κοκκόλα

Οι Προσω-κρατικοί, οι Πρόδρομοι Σελ. 14
θεμελιωτές Πέτρου Ιωαννίδη
Τουρνουά τάβλι στο Κορωπί

Σελ. 22

Την Πέμπτη, 23-2-2017 και ώρα 15:30 συνεδριάζει
το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής πρόκειται σε ειδική συνεδρίαση, σύμφωνα με το άρθρο 185 του Ν.
3852/2010, με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:
«Απολογισμός Πεπραγμένων Περιφέρειας Αττικής
έτους 2016 και παρουσίαση ετήσιας έκθεσης Περιφερειακού Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης».

ΠΑΠΑΓΟΥ 6 ΒΟΥΛΑ, 16673
Τηλ.: (210) 6030.655 - 8959.004 - Fax: 9658.949
www.ebdomi.com - e-mail: press@ebdomi.com

ΚΩΔΙΚΟΣ 4641

Ιδιοκτησία: Ηλέκτρα Βενετσάνου
(Διακριτικός τίτλος)

σισθεί μέσα στην επόμενη χρονιά.
...Το ενδιαφέρον στοιχείο αφορά την Ελλάδα, γιατί η
Ελλάδα είναι ξανά στο χείλος του γκρεμού. Πιστεύω
(...) ότι η Ελλάδα από μόνη της θ’ αποφασίσει να εγκαταλείψει το ευρώ (...) Η Ελλάδα θα πρέπει να ζητήσει το Grexit και να φύγει από το ευρώ»!
«Το ευρώ», αυτό το «βασικό όχημα» της γερμανικής
κυριαρχίας.
Όλο και περισσότεροι, ευτυχώς, το καταλαβαίνουν.
Αλλά, θα επανέλθουμε.

«Όσο συνεχίζεται αυτό
η Ελλάδα θα είναι α-μεταρρύθμιστη
και αυτό είναι απότοκος
των πολιτικών της ΕΕ»
Νέα παρέμβαση σπό το ραδιόφωνο του BBC, έκανε ο
καθηγητής και τ. Υπουργός οικονομικών Γιάνης Βαρουφάκης, για την πολιτική των δανειστών έναντι
της Ελλάδας.
«Αντί να «επιτεθούν» στις χειρότερες υποθέσεις διαφθοράς, οι “δανειστές” έχουν βάλει στο στόχο τους
φτωχούς και τους συνταξιούχους και όχι τους ολιγάρχες, ... Πρέπει να συμβιβαστούμε με την πραγματικότητα. Η τραγωδία είναι πως το 2010, σε μια
χρεοκοπημένη χώρα, δόθηκε ένα τεράστιο δάνειο
που το μόνο που έκανε ήταν να μεταφέρει το χρέος
από τους «ώμους» των γερμανο-φραγκικών τραπεζών σε αυτούς των πιο αδύναμων φορολογούμενων
της Ευρώπης».

Αναφερόμενος στον Βόλφγκανγκ Σόιμπλε τόνισε: «Ο
υπουργός Οικονομικών της Γερμανίας καταλαβαίνει
πως καμία κυβέρνηση, όσο μεταρρυθμιστική και αν
είναι, δεν μπορεί να συντηρήσει το υπάρχον χρέος
της Ελλάδας».
...«Η χώρα μας έχει μπει σε μια οικονομική πορεία
που κάνει την καθημερινή ζωή αβάσταχτη», συμπλήρωσε.
«Είναι σαν να δίνεις μια πιστωτική κάρτα σε μια χρεοκοπημένη οντότητα και μετά και άλλη και άλλη. Όσο
συνεχίζεται αυτό η Ελλάδα θα είναι α-μεταρρύθμιστη
και αυτό είναι απότοκος των πολιτικών της ΕΕ», κατέληξε ο πρώην υπουργός Οικονομικών.
Πηγή: http://thefaq.gr

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.
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ΕΒΔΟΜΗ

Πρωτοχρονιάτικες πίτες σε όλα τα ΚΑΠΗ
του Δήμου Κρωπίας

Ο Σύνδεσμος Οικιστών “Αμπελώνας” ευχαριστιστούμε τα μέλη μας για την αθρόα προσέλευση στην κοπή της πίτας μας. Η συμμετοχή σας στις εκδηλώσεις μας, μας δίνει κουράγιο και δύναμη να συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας για ό,τι καλύτερο για τον τόπο μας
και όχι μόνο!

Κινηματογραφικές Εξισώσεις
Η ομάδα ΘΑΛΗΣ + ΦΙΛΟΙ οργανώνει την
Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου στις 19.00 στο
Μουσείο Ηρακλειδών της Αθήνας (Ηρακλειδών 16 Θησείο), την εκδήλωση με τίτλο «Κινηματογραφικές Εξισώσεις»!
Μαθηματικοί, φυσικοί, μουσικοί, γλωσσολόγοι, καλλιτέχνες και συγγραφείς προσεγγίζουν, με απρόβλεπτο τρόπο, τους δεσμούς
και τις ποικίλες σχέσεις που συνδέουν τα
μαθηματικά και, γενικότερα, την επιστήμη
με την τέχνη και την αφήγηση.

O σκηνοθέτης – σεναριογράφος Σωτήρης
Τσαφούλιας και ο μαθηματικός – συγγραφέας Τεύκρος Μιχαηλίδης θα μιλήσουν για
την ευτυχή αν και ανοίκεια αυτή συνάντηση
μαθηματικών και κινηματογράφου.
Ο Τεύκρος Μιχαηλίδης θα αφηγηθεί την ιστορία αυτής της συνάντησης, από τις μαυρόασπρες ταινίες του μεσοπολέμου μέχρι
σήμερα, μπροστά και πίσω από την οθόνη,
ενώ ο Σωτήρης Τσαφούλιας θα αναφερθεί
στη σχέση του με την Πυθαγόρεια σκέψη και

την έμπνευσή του να την ανεβάσει στο πανί.
Από τη στιγμή που ο πρώτος προϊστορικός
άνθρωπος επέλεξε να διακοσμήσει τη σπηλιά
του με παραστάσεις και μοτίβα, οι εικαστικές
τέχνες διατηρούν μόνιμα ένα ανοικτό παράθυρο προς τα μαθηματικά. Ύστερα, στις
μέρες του Πυθαγόρα, ήρθε η σειρά της μουσικής. Μάλιστα ο αρχαίος φιλόσοφος, αφού
πρώτος κατάφερε να εκφράσει μέσω των
αριθμών την αρμονία των ήχων οραματίστηκε
να αφουγκραστεί, μέσα από το ίδιο μέσον,
και την αρμονία του σύμπαντος.

Γρίφοι, εξισώσεις, ιστορίες αναζήτησης και
ιστορίες παραφροσύνης ζωντανεύουν μέσα
από την υποκριτική τέχνη και τη σκηνοθετική μαεστρία ξακουστών δημιουργών. Και
σήμερα, με την υπογραφή του Σωτήρη Τσαφούλια, το « Έτερος Εγώ», το πρώτο ελληνικό μαθηματικό – αστυνομικό θρίλερ είναι
γεγονός.Θεσσαλονίκης - Καλύτερη Ταινία.
Περισσότερες πληροφορίες:
ΘΑΛΗΣ + ΦΙΛΟΙ: info@thalesandfriends.org
Μουσείο Ηρακλειδών: edu@herakleidon-art.gr

Ο Δήμαρχος Κρωπίας Δημήτριος Κιούσης, παρευρέθηκε σε όλες τις εκδηλώσεις κοπής
της πρωτοχρονιάτικης πίτας των Κέντρων Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων του Δήμου
που έγιναν από 31 Ιανουαρίου έως 4 Φεβρουαρίου 2017. Κύριο χαρακτηριστικό των εκδηλώσεων ήταν, η μεγάλη προσέλευση μελών και η επιθυμία τους να συνεχίσουν τα Κέντρα
να είναι σημεία αναφοράς για ψυχαγωγία.
Χορωδίες υπό την καθοδήγηση της Σταυρούλας Εφραιμίδου υποστήριξαν τις εκδηλώσεις
και απέσπασαν τα εύσημα από όλους.
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"Οι Άθλιοι των Αθηνών
τότε και τώρα"
Ο Σύλλογος Μανιατών Νοτίων Προαστίων σε συνεργασία με τη Λέσχη Πολιτισμού Βούλας καλούν
την Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 7 μμ
στην παρουσίαση του θέματος "Οι Άθλιοι των Αθηνών τότε και τώρα".
Την παρουσίαση θα κάνει η Φιλόλογος, Εικαστικός
και Κριτικός Τέχνης Μαρία Ματάλα.
Η εκδήλωση γίνεται στην αίθουσα της Πνευματικής
Εστίας Βούλας Ζεφύρου 2 και Αγίου Ιωάννου Βούλα. Είσοδος ελεύθερη.
Πληροφορίες : 2108957349 Σωτήρης Αγγελετόπουλος.

”Συναισθηματική και
Νοητική Ευεξία“
Ο Αττικός Πνευματικός Όμιλος Γλυφάδας σας προσκαλεί την Πέμπτη 16 Φεβρουαρίου 2017 (Τσικνοπέμπτη) στην εκδήλωσή του με θέμα:
”Συναισθηματική και Νοητική Ευεξία“.
ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Αθανασόπουλος Παναγιώτης, Σύμβουλος Προσωπικής και Επαγγελματικής Ενδυνάμωσης
H εκδήλωση γίνεται στο ξενοδοχείο
“OASIS
HOTEL APARTEMENTS” (Λεωφόρος Ποσειδώνος
27, Γλυφάδα), ( Τηλ. 2108941662, 2108940495)
Ώρα προσέλευσης 7μμ. Έναρξη 7.30 μμ. - Λήξη 9.30 μμ.
Είσοδος, τιμή προσφοράς του Ξενοδοχείου 5€ ανα
άτομο. Διατίθενται καφές, τσάϊ, αναψυκτικά.

ΕΒΔΟΜΗ

Μια παράξενη βόλτα με βιβλία, μουσικά όργανα και ...σκαφάκια για μικρά παιδιά στο Κέντρο Πολιτισμού Στ. Νιάρχος
Ένα χάρτινο κινούμενο βιβλίο κρύβει μέσα του ολόκληρο
το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ).
Ανοίγει μαγικά και μας ταξιδεύει σε όλο το Πάρκο. Στην παράξενη βόλτα βιβλία εισβάλουν στη Βιβλιοθήκη, τα μουσικά
όργανα παίρνουν θέση στη Λυρική, το Κανάλι γεμίζει σκαφάκια και το ηλιόλουστο πάρκο απολαμβάνει τη βόλτα των
επισκεπτών. Οι συμμετέχοντες κατασκευάζουν τρισδιάστατες φιγούρες, δισδιάστατα αντικείμενα και χάρτινα σκηνικά, φωτογραφίζουν και δημιουργούν τη δική τους ταινία
animation! Ένα εργαστήρι γνωριμίας με το animation και τις
τεχνικές κινούμενης εικόνας για παιδιά δημοτικού.

Σχεδιασμός-Υλοποίηση: Exile Room / Ιωάννα Γιακουμάτου,
Εκπαιδευτικός οπτικοακουστικών τεχνών και ψηφιακών
μέσων
Παρασκευή 24/2 | 18.00-20.00 (για παιδιά 7-11 ετών)
Αριθμός συμμετεχόντων: 15 άτομα
Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος > Καλλιθέα Μοσχάτο, Ευριπίδου και Λ.Συγγρού Τηλέφ.: 2168091001,
002, 003, e-mail: visitorscenter@snfcc.org
Είσοδος ελεύθερη.

Τριήμερο αποκριάς σε
Γαλαξίδι-Ναύπακτο-Ορεινή
Ναυπακτία-Δελφούς
25, 26, 27 Φεβρουαρίου

Aποκριάτικο γλέντι
Ο Εξωραϊστικός - Πολιτιστικός Σύλλογος “Λυκούριζα Λαγονησίου”, οργανώνει αποκριάτικο γλέντι,
το Σάββατο 18 Φεβρουαρίου στις 8.30μ.μ. στην ταβέρνα “Μουρούζη” στα Καλύβια.
Καλούν μέλη και φίλους να διασκεδάσουν με 12
ευρώ τρώγοντας πλούσιο φαγητό, πίνοντας ελεύθερα ποτά και προπαντός χορεύοντας με ζωντανή
μουσική.
Προσκλήσεις περιορισμένες από το Γραφείο του
Συλλόγου και στα τηλέφωνα 6947661320,
6972412011, 6937415173

«Πενήντα Πιο Σκοτεινές Αποχρώσεις του Γκρι»
Το Δημοτικό Κινηματοθέατρο Μαρκοπούλου «Άρτεμις» παρουσιάζει σε Α΄προβολή το έργο «Πενήντα Πιο Σκοτεινές Αποχρώσεις Του Γκρι»
(Fifty Shades Darker), έως και την Τετάρτη, 15 Φεβρουαρίου 2017!
Προβολή: 7.00 μ.μ. και 9.15 μ.μ.
Σκηνοθεσία: Τζέιμς Φόλεϊ
Ηθοποιοί: Τζέιμι Ντόρναν, Ντακότα Τζόνσον, Κιμ Μπέισινγκερ, Μάρσια Γκέι
Χάρντεν, Ρίτα Όρα, Μαξ Μαρτίνι
Η Αναστάζια Στιλ (Ντακότα Τζόνσον), αποκαρδιωμένη από τα σκοτεινά μυστικά του πληγωμένου συναισθηματικά νεαρού επιχειρηματία Κρίστιαν Γκρέι (Τζέιμι Ντόρναν), έχει
διακόψει τη σχέση τους κι έχει ξεκινήσει μια καινούρια καριέρα σ’ έναν εκδοτικό οίκο,
έχοντας να αντιμετωπίσει και την έντονη πολιορκία του προϊσταμένου της. Όμως, ο
πόθος της για τον Γκρέι κυριαρχεί ακόμα σε κάθε της σκέψη κι έτσι, όταν εκείνος προσπαθεί να δελεάσει την Άννα, για να επιστρέψει στη ζωή του, προτείνοντάς της μια νέα
συμφωνία, εκείνη δεν μπορεί να του αντισταθεί.

Γεν. είσοδος: 7 €. Κάθε Τετάρτη, δυο εισιτήρια στην τιμή του ενός, μόνο με 7€!
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ «ΑΡΤΕΜΙΣ»
DOLBY ST. SR, Γιαννάκη 5, Μαρκόπουλο, Τηλ.: 22990 23924

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 τελευταία εβδομάδα της αποκριάς και ιδιαίτερα την Καθαρή
Δευτέρα 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 επισκεφθούν το Ναυτικό Μουσείο και θα περιπλανηθούν στην
πλούσια ναυτική παράδοση, θα ξεναγηθούν στον περίφημο
ναό του Αγ. Νικολάου.
Πληροφορίες συμμετοχής μόνο τηλεφωνικά, Νόρα Πολυδούρη 6949138298 9-2 το πρωί και 5-7 το απόγευμα
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ΕΒΔΟΜΗ

Κόβουν Βασιλόπιτα
Η “Δημοτική Βούληση”
Η Δημοτική Βούληση Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης
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).

O Α.Σ. “Αναγυρούς”
O Aθλητικός Σύλλογος “Αναγυρούς” κόβει πρωτοχρονιάτικη πίτα το Σάββατο 11 Φεβρουαρίου στις
11 το πρωί στο καφέ - ρεστωράν “Καστελόριζο” στη
Βάρκιζα

H T.O. της Νέας Δημοκρατίας
H T.O. της Νέας Δημοκρατίας θα κόψει την πρωτοχρονιάτικη πίτα την Κυριακή 12 Φεβρουαρίου στις
11.30 το πρωί στο VIVE MAR (Λεωφ. Καραμανλή
18 Βούλα).

7ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Επικούρειας Φιλοσοφίας
Το 7ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Επικούρειας Φιλοσοφίας, οργανώνεται και εφέτος για το ΣαββατοΚύριακο 11 και 12 Φεβρουαρίου 2017, στο
Πολιτιστικό Κέντρο Γέρακα (Κλειτάρχου και Αριστείδου, Γέρακας), Τηλέφωνο: 210 6619937
Το Συμπόσιο ξεκινάει με χιαρετισμούς το Σάββατο
11/2 στις 5 μ.μ.
Η Α’ ενότητα ξεκινάει στις 5.30
Η θεματική που θα αναπτυχθεί στο συμπόσιο είναι:
Σάββατο 11/ 2
Ενότητα Α: Αρχές της Φιλοσοφίας του Επίκουρου.
Ενότητα Β: Λουκρήτιος και Επιστήμη (1417-2017),
ώρα 18:00.
Ενότητα Γ: Ευζωία και Ευθανασία, ώρα 19.45
Συζήτηση ώρα 20.30.
Κυριακή 12/2
Ενότητα Δ: Αρχαίοι Επικούρειοι, ώρα 10.00

“Μπαμπά μην ξαναπεθάνεις Παρασκευή”
Ο Εξωραϊστικός Σύλλογος Πανοράματος Βούλας οργανώνει την παρακολούθηση παράστασης στο θεατρικό
έργο «ΜΠΑΜΠΑ ΜΗ ΞΑΝΑΠΕΘΑΝΕΙΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ»,
στο θέατρο ΡΙΑΛΤΟ, την Κυριακή 12 Φεβρουαρίου
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 6.30, ΤΙΜΗ 16 €
Πληροφορίες: 6937120050, 6938209798

Οι πεταλούδες του βιβλίου...

Τριήμερη εκδρομή Αποκριάς

To Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης του Δήμου
Κρωπίας θα ανακαλύψει τις πεταλουδες που βρίσκονται στα ...βιβλία του Μάνου Κοντολέοντος,
την Πέμπτη 16 ΦΕβρουαρίου και ώρα 6 μ.μ. στο νέο
κτίριο του Κ.Δ.Α.Π., στο Κορωπί (οδός Ζαλόγγου).
Καλεσμένος ο συγγραφέας Μάνος Κοντολέων.

Το Πολιτιστικό τμήμα Πανοράματος Βούλας οργανώνει
τριήμερο εκδρομή, 25-26-27 Φεβρουαρίου, στα ΤΡΙΚΑΛΑ- ΛΙΜΝΗ ΠΛΑΣΤΗΡΑ- ΕΛΑΤΗ- ΠΕΡΤΟΥΛΗ- ΝΕΡΑΪΔΟΧΩΡΙ -ΜΕΤΕΩΡΑ- ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ.
Τιμή 115 € (μεταφορά, διαμονή, πρωινό)
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 7.30
Πληροφορίες: 6937120050, 6938209798

Κυριακάτικοι περίπατοι στο Εθνικό
Αρχαιολογικό Μουσείο
γνωριμία προϊστορικών και αιγυπτιακών αρχαιοτήτων
Στο πλαίσιο των δράσεων που συνοδεύουν την επετειακή έκθεση «Οδύσσειες», το Εθνικό Αρχαιολογικό
Μουσείο οργανώνει τη δεύτερη Κυριακή κάθε μήνα και
ώρα 12 π.μ. ένα νέο κύκλο κυριακάτικων περιπάτων
στο μουσείο και σας προσκαλεί να γνωρίσετε τις μόνιμες εκθέσεις των προϊστορικών και αιγυπτιακών αρχαιοτήτων μέσα από τις θεματικές που αναδεικνύουν
οι «Οδύσσειες»: ταξίδια στις θάλασσες της ανατολικής
Μεσογείου, μυθικές περιπέτειες σε τόπους μακρινούς,
γοητευτικές θεότητες, ισχυροί βασιλιάδες και εμπορικές δραστηριότητες, θα ζωντανέψουν μέσα από τις
αφηγήσεις αρχαιολόγων της Συλλογής Προϊστορικών,
Αιγυπτιακών, Κυπριακών και Ανατολικών Αρχαιοτήτων.
Ο περίπατος θα καταλήγει στην έκθεση «Οδύσσειες».
Οι πρώτες θεματικές περιηγήσεις είναι:
Κυριακή 12 Φεβρουαρίου, ώρα 12 π.μ.:

Εξερευνώντας μία νεολιθική οικία: καθημερινά στιγμιότυπα μιας πρώιμης κοινωνίας
Κυριακή 12 Μαρτίου, ώρα 12 π.μ.: Ιστορίες κύρους
και εξουσίας στον μυκηναϊκό κόσμο
Κυριακή 9 Απριλίου, ώρα 12 π.μ.:
Αργοναυτική εκστρατεία: Μύθοι και πραγματικότητα
Για την παρακολούθηση της παρουσίασης είναι απαραίτητη η προμήθεια εισιτηρίου και η δήλωση συμμετοχής κατά την προσέλευση. Θα τηρηθεί σειρά
προτεραιότητας.
Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, Πατησίων 44, Αθήνα
106 82, Τηλ: 213214 4891
Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα 13:00-20:00, Τρίτη-Κυριακή 09:00-16:00
Email: eam@culture.gr - www.namuseum.gr

Ενότητα Ε: Επικούρεια φιλοσοφία και κοινωνία,
ώρα 10.45
Ενότητα Ζ: Παρόν και μέλλον της επικούρειας φιλοσοφίας, ώρα 12.00
Κλείσιμο, Συζήτηση με το κοινό
Ο τόπος και ο χρόνος που διοργανώνεται το Πανελλήνιο Συμπόσιο
Επικούρειας Φιλοσοφίας δεν
είναι τυχαίος. Το ιστορικό 1ο Πανελλήνιο Συμπόσιο πραγματοποιήθηκε το Φεβρουάριο του 2011
στον Γέρακα του Δήμου Παλλήνης Αττικής με πρωτοβουλία των
Φίλων Επικούρειας 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 βιογράφο
Διογένη Λαέρτιο και ο οποίος σήμερα ταυτίζεται με το
Γέρακα. "Επίκουρος Νεοκλέους και Χαιρεστράτης, Αθηναίος, των δήμων Γαργήττιος, γένους του των Φιλαϊδών".
Η χρονική επιλογή του συμποσίου έγινε ώστε να συμπίπτει με τον μήνα που γεννήθηκε ο μεγάλος φιλόσοφος. Ο Επίκουρος σύμφωνα με τον Διογέννη Λαέρτιο
γεννήθηκε "μηνός Γαμηλιώνος εβδόμη", δηλαδή τον αττικό μήνα Γαμηλιώνα. Ο Φεβρουάριος ταυτίζεται κατά το
δυνατό με τον αττικό μήνα Γαμηλιώνα.
Μετά από πρόταση του Δημάρχου Παλλήνης Αθανασίου
Ζούτσου, το Συμπόσιο πραγματοποιείται σε μόνιμη βάση
στο σημερινό Γέρακα του Δήμου Παλλήνης, ως κληρονόμο του αρχαίου Δήμου Γαργηττού, τον Φεβρουάριο
κάθε έτους.
ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ
Διοργανωτές: Δήμος Παλλήνης, Φίλοι Επικούρειας Φιλοσοφίας "ΚήποςΑθηνών" και "Κήπος Θεσσαλονίκης".
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Αναρτήθηκε το τροποποιημένο
Ρυμοτομικό Σχέδιο του Κόρμπι
Ο Δήμος 3Β ανάρτησε την «Αναθεώρηση-Τροποποίηση
του Εγκεκριμένου Ρυμοτομικού Σχεδίου της περιοχής
Κόρμπι Δ.Ε.Βάρης» στα πλαίσια της μελέτης: «Κτηματογράφηση – Πράξη Εφαρμογής Επέκτασης Σχεδίου Πόλεως σε οικιστικές περιοχές Α&Β κατοικίας του Γ.Π.Σ.»
(υπ΄αριθμ 1/2017 απόφ. Δ.Σ.). Η ανάρτηση θα βρίσκεται
στο Κοινοτικό κατάστημα Βάρης (Βασ. Κων/νου 25) από
τις 13 Φεβρουαρίου έως τις 28 Φεβρουαρίου 2017.
Όσοι ιδιοκτήτες έχουν σχετικό ενδιαφέρον μπορούν, να
επισκεφθούν το Δημοτικό Κατάστημα Βάρης τις ώρες
09.00 έως 13.00 για να ενηθερωθούν.
Για τυχόν αντιρρήσεις η προθεσμία ισχύει 15 ημέρες από
την δημοσίευση της ανακοίνωσης στον τύπο.

«Μαθησιακές Δυσκολίες
Παιδιού και Εφήβου,
στο σημερινό Σχολείο»
Ο Δήμος Μαρκοπούλου και η Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση (Κ.Δ.Ε.Μ.), διοργανώνουν ενημερωτική εκδήλωσημε θέμα: «Μαθησιακές Δυσκολίες του Παιδιού και του
Εφήβου, στο σημερινό Σχολείο», που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 17 Φεβρουαρίου και ώρα 6.30 μ.μ.,
στον Πολυχώρο Πολιτισμού «Νικόλαος και Κωνσταντίνος Μεθενίτης» του Δημοτικού Κινηματοθεάτρου «Άρτεμις» (οδ. Ι. Αθ. Γιαννάκη 5, Μαρκόπουλο).
Το τελευταίο διάστημα, έχει ανακύψει έντονος προβληματισμός, σχετικά με τις μαθησιακές δυσκολίες που εμφανίζονται - ολοένα και σε μεγαλύτερο βαθμό - στους
μαθητές όλων των τάξεων του σχολείου. Οι γονείς ανησυχούν και λόγω της άγνοιας, πανικοβάλλονται και δεν
γνωρίζουν πως να αντιμετωπίσουν τη νέα πραγματικότητα, όπως διαμορφώνεται.
Τόσο οι άμεσα ενδιαφερόμενοι γονείς και τα μέλη της
εκπαιδευτικής κοινότητας, όσο και το ευρύ κοινό, θα
έχουν την ευκαιρία στην εκδήλωση αυτή, να ενημερωθούν από εξειδικευμένους εκπαιδευτικούς, που είναι
ενεργά ευαισθητοποιημένοι στον τομέα αυτό.
Πρόγραμμα Εκδήλωσης:
- «Εισαγωγή στις μαθησιακές δυσκολίες», Μαρία Πολυχρονιάδου, Φιλόλογος και ειδικής παιδαγωγός
- «Οι μαθησιακές δυσκολίες στο Δημοτικό Σχολείο: Διάγνωση – Αντιμετώπιση» και «Βιωματική προσέγγιση μαθησιακών δυσκολιών – δυσλεξίας», Μαρία Καστάνια,
Φιλόλογος και ειδική παιδαγωγός στο Εκπαιδευτήριο
«Θεμιστοκλής»
- «Δυσλεξία: Η σημασία της έγκαιρης διάγνωση και ο
ρόλος των γονιών και του εκπαιδευτικού» και «Αντιμετώπιση της δυσλεξίας», Μαρία Πολυχρονιάδου
- «Δυσλεξία και μαθηματικά» και «Τρόποι ενδυνάμωσης
του μαθητή», Μιλτιάδη Καλαμπόκα, Καθηγητής Μαθηματικών στα Εκπαιδευτήρια «Νέα Γενιά Ζηρίδη»
- “Βιωματικές προσεγγίσεις στην αντιμετώπιση παιδιού
με μαθησιακές δυσκολίες - δυσλεξία. Συναισθηματικές
επιπτώσεις στην οικογένεια και τρόποι αντιμετώπισης»,
Ζωή Γιαννάκη, Παιδαγωγό; Α΄βάθμιας Εκπαίδευσης,
Δημοτική Σύμβουλο; Μαρκοπούλου.
Μετά τις εισηγήσεις των ομιλητών, θα ακολουθήσει συζήτηση με τους παρευρισκόμενους.
Οι εκπαιδευτικοί που θα παρακολουθήσουν την εκδήλωση, θα λάβουν Βεβαίωση Συμμετοχής.

ΕΒΔΟΜΗ

Στο “μικροσκόπιο” η πορεία των έργων
στους Δήμους Ανατ. Αττικής
Με όλους τους Δημάρχους και των δεκατριών
Δήμων της Ανατολικής Αττικής έχει ξεκινήσει συναντήσεις ο Αντιπεριφερειάρχης Πέτρος Φιλίππου προκειμένου να αξιολογήσουν την εξέλιξη των έργων
που χρηματοδοτούνται από την Περιφέρεια.
Στο πλαίσιο αυτό ο Πέτρος Φιλίππου συνοδευόμενος
από τον Δ/ντη Τεχνικών Έργων ΠΕΑΑ Γιάννη
Ασπρουλάκη και την υπάλληλο του Τμήματος Κτιριακών Έργων - Έργων Περιβάλλοντος – Η/Μ Έργων
Χριστίνα Μπρούλια συναντήθηκαν στα γραφεία της
ΠΕΑΑ στην Παλλήνη με τους Δημάρχους Παλλήνης
Θανάση Ζούτσο, Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης Γρηγόρη Κωνσταντέλλο και Σαρωνικού Γιώργο Σωφρόνη
καθώς και αντιδημάρχους και υπηρεσιακούς παράγοντες των τριών δήμων για την πορεία των έργων
που έχουν δρομολογηθεί και θα χρηματοδοτηθούν
από την Περιφέρεια Αττικής.

Ο Αντιπεριφερειάρχης με το Δήμαρχο και τον αντιδήμαρχο των 3Β καθώς και υπηρεσιακούς παράγοντες της
Περιφέρειας.

Ο Αντιπεριφερειάρχης με το Δήμαρχο Σαρωνικού και συνεργάτες Δήμου και Περιφέρειας.
Ο Αντιπεριφερειάρχης με το Δήμαρχο Παλλήνης καθώς
και υπηρεσιακούς παράγοντες της Περιφέρειας.

Στόχος των συναντήσεων ήταν να προγραμματιστούν τα επόμενα βήματα και να συντονιστούν οι

προσπάθειες και από τις δύο πλευρές (Περιφέρεια και
δήμους) ώστε να διευθετηθούν όλα τα ζητήματα που
αφορούν στην πρόοδο των έργων που έχουν εγκριθεί
για τους συγκεκριμένους δήμους για να μπορέσει να
προχωρήσει ομαλά η διαδικασία υλοποίησής τους.

...τα παραμύθια της γιαγιάς
Η αγάπη και η στοργή των μελών των Κ.Α.Π.Η. του
Δήμου Παλλήνης, κατατίθεται κάθε εβδομάδα στο
νήπια των Βρεφονηπιακών Σταθμών, μέσα από αφηγήσεις παραμυθιών.
Η δράση αποτελεί μια πρωτοβουλία του Οργανισμού
Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας
Δήμου Παλλήνης, την οποία με θέρμη αγκάλιασαν οι
πολίτες και μέλη των Κ.Α.Π.Η.
Είναι μια πολύ όμορφη κίνηση και κάτι που έχουν
ανάγκη και οι γιαγιάδες αλλά και τα μικρά παιδιά που
πολλά μεγαλώνουν χωρίς το “παραμύθι της γιαγιάς”
ή του παπού.
Ο Δήμος καλεί όλα τα μέλη των Κ.Α.Π.Η που διαθέτουν ελεύθερο χρόνο τα πρωινά και επιθυμούν να
προσφέρουν έστω 30 λεπτά από το χρόνο τους
εβδομαδιαίως, να δηλώσουν συμμετοχή στα Κ.Α.Π.Η. των Δημοτικών Ενοτήτων Δήμου Παλλήνης (Ανθούσας, 2106031384
– Γέρακα, 2106654259 – Παλλήνης, 2106668410).
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Αποστράγγιση τμήματος
πόλης Κορωπίου
με πιστώσεις της Περιφέρειας Αττικής
Σύμβαση για την εκτέλεση του έργου «Αποστράγγιση
του ανατολικού τμήματος πόλης Κορωπίου», προϋπολογισμού 8.154.900 ευρώ με ΦΠΑ, υπέγραψε η
Περιφερειάρχης Αττικής, Ρένα Δούρου. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις της Περιφέρειας.
Αντικείμενο του έργου είναι η κατασκευή τριών κύριων συλλεκτήρων ομβρίων με στόχο την αντιπλημμυρική προστασία του Κορωπίου, έναν στο
βορειοανατολικό άκρο και δύο στο νότιο άκρο της
πόλης.
Πιο συγκεκριμένα, η περιοχή παρέμβασης εκτείνεται:
― Κατά μήκος της οδού Αντωνίου Κιούση στο ανατολικό άκρο του Κορωπίου και στην επέκταση της οδού
έως τη Λεωφόρο Μαρκοπούλου μέσω τοπικών χωμάτινων οδών της περιοχής.
― Κατά μήκος της οδού Βασιλίσσης Όλγας και της
Λεωφ. Βασ. Κωνσταντίνου στο νότιο άκρο του Κορωπίου περί τη διασταύρωση αυτής με τη Λεωφ. Βάρης
-Κορωπίου και τη Λεωφόρο Κορωπίου - Αεροδρομίου.

Μονάδα Διαχείρισης Αποβλήτων στο
πρώην λατομείο Μαρκοπούλου
Για απόβλητα Εκσκαφών Κατασκευών και Κατεδαφίσεων
Εγκαινιάστηκε την Τετάρτη 1η Φεβρουαρίου στις
ιδιόκτητες εγκαταστάσεις της «ΑΦΟΙ Κ. ΣΤΑΥΡΟΥ
Α.Ε.» (πρώην λατομεία), η Μονάδα Διαχείρισης
Αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών & Κατεδαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ.) στο πλαίσιο της ανάπλασης και
αποκατάστασης του ανενεργού λατομικού χώρου
στη θέση «ΧΩΝΙ ΝΤΑΓΛΑ», παρουσία του Δημάρχου Μαρκοπούλου Σωτήρη Μεθενίτη, του Αντιπεριφερειάρχη Ανατολικής Αττικής Πέτρου Φιλίππου,
των Περιφερειακών Συμβούλων Πάρι Ευαγγελίου
και Ζαχαρία Πελέκη, Δημοτικών και Τοπικών Συμβούλων του Δήμου Μαρκοπούλου και εκπροσώπων τοπικών φορέων.

προβλέπει την ανακύκλωση, επαναχρησιμοποίηση
και αξιοποίηση των αποβλήτων.
Η λειτουργία της μονάδας για τη διαχείριση των
ΑΕΚΚ που είναι από τα πιο βαριά και ογκώδη απόβλητα που παράγονται και προκύπτουν από δραστηριότητες κατασκευής κτιρίων και δημοσίων
υποδομών, ολικής ή μερικής κατεδάφισης κτιρίων
και υποδομών, ανακαινίσεις κτιρίων και κατασκευή
και συντήρηση οδών, θα συμβάλλει σημαντικά
στην προσπάθεια που επιχειρείται για διαχωρισμό,
ανάκτηση και επαναχρησιμοποίηση των αδρανών

Ειδικότερα, πρόκειται να κατασκευασθούν κεντρικοί
συλλεκτήρες ομβρίων για καθεμία από τις παραπάνω
περιοχές του Κορωπίου, οι οποίοι θα απάγουν τα
πλημμυρικά νερά της πόλης με ασφάλεια προς τους
αποδέκτες.
Με την ολοκλήρωση του έργου θα υπάρχει αποδέκτης
για οποιοδήποτε τμήμα εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης ομβρίων προτίθεται να κατασκευάσει ο Δήμος.

Η Λαϊκή αγορά της
Βούλας μεταφέρεται
Η Λαϊκή αγορά της Βούλας μεταφέρεται στην οδό
Μεταξά από την Πέμπτη 9 Φεβρουαρίου
Ως γνωστόν η Λαϊκή αγορά του Δήμου 3Β μεταφέρεται κάθε 4 μήνες, με προκαθορισμένες θέσεις κατόπιν απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
Είναι γεγονός ότι η λαϊκή αγορά στην οδό Μεταξά
έχει προβλήματα και λόγω στενότητος δρόμου και
γιατί ο κόσμος δεν την εντοπίζει εύκολα! Οσο για
τις τουαλέτες ακόμη δεν υπάρχουν εδώ και πολλούς μήνες!!!
Αλυτο το πρόβλημα· το "μπαλάκι" πέφτει στην Περιφέρεια η οποία προμηθεύει τις λαϊκές αγορές με
χημικές τουαλέτες μετά από διαγωνισμό με προμηθευτή. Ο διαγωνισμός έγινε και κάποιος προμηθευτής έχει κάνει ένσταση και τον έχει μπλοκάρει.
Από το Δήμο 3Β δεν βλέπουμε να γίνεται κάποια
ενέργεια. Για το θέμα έχει στείλει επιστολή και ο
Σύλλογος της περιοχής "Ευρυάλη Βούλας".
Το ζήτημα είναι ότι η λαϊκή δεν έχει τουαλέτες και
αυτό δημιουργεί τεράστια προβλήματα και στους ανθρώπους της λαϊκής, αλλά και στα παρτέρια των
σπιτιών...

Η μονάδα λειτουργεί μετά από έγκριση άδειας από
το Περιφερειακό Συμβούλιο και με τη σύμφωνη
γνώμη του Δήμου Μαρκοπούλου.
Στον σύντομο χαιρετισμό που απηύθυνε ο Π. Φιλίππου τόνισε ότι η έναρξη της δραστηριότητας
της συγκεκριμένης μονάδας εντάσσεται στο πλαίσιο του νέου σχεδιασμού της Περιφέρειας για τη
διαχείριση των απορριμμάτων της Αττικής που

υλικών, τα οποία μέχρι σήμερα διατίθενται ανεξέλεγκτα προκαλώντας μεγάλη επιβάρυνση στο περιβάλλον.
«Η επιτυχία του συγκεκριμένου προγράμματος
αποτελεί ένα μεγάλο στοίχημα για όλους μας
καθώς θα ανοίξει τον δρόμο για την ορθολογική
διαχείριση όλων των ειδών αποβλήτων» είπε ολοκληρώνοντας τον χαιρετισμό του ο Αντιπεριφερειάρχης.

Προϊόντα παραγωγών
χωρίς μεσάζοντες στη Βάρη
Ο Σύλλογος προώθησης ελληνικών αγροτικών,
κτηνοτροφικών και βιολογικών προϊόντων, οργανώνει κάθε τελευταία Κυριακή του μήνα, παζάρι στη Λεωφόρο Βάρης - Κορωπίου, δίπλα
από το τζάμπο.
Ωρες λειτουργίας από τις 8 το πρωί μέχρι τις
1.30 το μεσημέρι.

Σ’ αυτό μπορείτε να βρείτε προϊόντα από όλη
την Ελλάδα σε πολύ χαμηλές τιμές.
Μάλιστα ο Σύλλογος έχει και κοινωνικό χαρακτήρα, αφού το 3% από τις πωλήσεις το διαθέτουν σε οικογένειες μαθητών που επιλέγουν οι
Σύλλογοι γονέων της περιοχής.
Πληροφορίες: 217 7202595
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γράφει
ο γιάννης κορναράκης του μάνθου

Τρείς κόρες Αθηναίες
στο θρόνο του Βυζαντίου
Θεοφανώ

(και άλλα σχετικά)

Σε προηγούμενα άρθρα είχε γίνει διαδοχικά αναφορά
στην Ευδοκία και στην Ειρήνη την Αθηναία. Σήμερα
λόγος για την Θεοφανώ, την γυναίκα του αυτοκράτορα Σταυρακίου που της αρνήθηκαν να ανέβει στο
θρόνο.
Τα γεγονότα όμως επειδή έτρεξαν και τρέχουν, μια
ιστορική σύνδεση, νομίζω ότι είναι επιβεβλημένη.
Γυρνάμε λοιπόν τον χρόνο πίσω στο 802, όταν εκθρονίζεται η αυτοκράτειρα Ειρήνη η Αθηναία σαν επικίνδυνη για το Βυζάντιο και περιορίζεται σε μοναστήρι.
Ο στρατός τότε ανεβάζει στο θρόνο τον Νικηφόρο
(802-811), που δεν ήταν ως συνήθως στρατιωτικός,
αλλά ο μέχρι εκείνη τη στιγμή μέγας Λογοθέτης, (για
σήμερα ο υπουργός των Οικονομικών) και Curator
palati (κουροπαλάτης = φροντιστής του παλατιού),
αλλά και ο αμέσως μετά τον αυτοκράτορα στην εξουσία άρχοντας του κράτους.
Η Ειρήνη η Αθηναία έχει αφήσει το κράτος σε αθλία
κατάσταση. Η οικονομία γονατισμένη μετά από μια φιλόδοξη αλλά κακή διαχείριση, οδηγεί τα πάντα στην
έσχατη παρακμή. Ο στρατός είναι αποδυναμωμένος
σε αριθμό, εξοπλισμό και γενικότερη ισχύ και μετά

ΕΒΔΟΜΗ

από τις πολλές ήττες το ηθικό του είναι πεσμένο.
Από την άλλη δε μεριά οι μοναχοί και ο κλήρος έχουν
το επάνω χέρι στην εξουσία ακόμη και έξω από την
εκκλησία.
Ο Νικηφόρος σοβαρός άνθρωπος, μελετημένος οικονομολόγος, αραβικής δε καταγωγής, καταφέρνει
μέσα σε μια πενταετία με σκληρά μέτρα να ορθοποδήσει το Βυζάντιο. Τόσο σκληρά μάλιστα που από τον
Θεοφάνη οι μεταρρυθμίσεις του καταγράφονται ως
‘’Κακώσεις‘’.
Για τα σκληρά οικονομικά και μεταρρυθμιστικά μέτρα
του, ο Νικηφόρος δέχεται στην Κωνσταντινούπολη
μια μεγάλη αντίδραση από την μονή Στουδίου με
προεξάρχοντα τον ηγούμενο της, Θεόδωρο Στουδίτη.
Ο Θεόδωρος είναι επιφανής μοναχός λόγιος και έχει
οργανώσει στη μονή μεγάλη βιβλιοθήκη, όπου έχει μαζέψει πολλά από τα αρχαία ελληνικά και χριστιανικά
κείμενα. Με μια ομάδα ειδικών τα αντιγράφει και τα
διανέμει στους πολίτες για περαιτέρω επιμόρφωση.
Αλλά η μονή όπως προαναφέρθηκε είναι και εστία και
πυρήνας αντίδρασης εναντίον των φορολογικών και
λοιπών ‘’Κακώσεων‘’.
Η αντίδραση θεριεύει όταν πεθαίνει ο πατριάρχης Ταράσιος, ο άνθρωπος της Ειρήνης της Αθηναίας και
τότε ο αυτοκράτωρ Νικηφόρος τρέχει και διορίζει στη
θέση του αποθανόντα πατριάρχη, τον κληρικό Νικηφόρο. Ο Θεόδωρος δεν τον αποδέχεται και αυτοκράτωρ Νικηφόρος τον συλλαμβάνει και τον εξορίζει,
ίσως μάλιστα να κλείνει και το μοναστήρι του.
Από την Ιστορία του Κ. Αμάντου διαβάζω τις λεπτομέρειες γι’ αυτά τα σκληρά μέτρα που αναφέρθηκαν.
«Μεταφέρει λοιπόν μικρασιατικούς πληθυσμούς στα
βουλγαρικά σύνορα σαν πρόσθετη ασπίδα ασφαλείας.
Σύμφωνα με τους κανόνες της “αλληλεγγύης”, αναγκάζει τους πλουσίους να πληρώνουν τις δαπάνες για
τη στράτευση των φτωχών.
Αναθεωρεί φορολογικές απαλλαγές, τις οποίες αποκαλεί ‘“κουφικές”. Αυξάνει τις φορολογικές κλίμακες,
και φορολογούνται τα εκκλησιαστικά κτήματα, τα μοναστηριακά, οι ευαγείς οίκοι και όλοι που δεν πλήρωναν μέχρι τότε. Φορολογούνται οι έμποροι σκλάβων,

Γερμανία και Ε.Ε οδεύουν προς μεγάλη
γεωπολιτική και οικονομική συντριβή
Την πρωτη μέρα της εκλογής του Τραμπ ειχα πει οτι
ο εχθρός του εχθρού μου ειναι φιλος μου.
Άρθρο βελγικης εφημερίδας με δικαιώνει πανηγυρικά:
«Πλέον είναι σαφές οτι ο Tραμπ έχει αναγάγει τη
διάλυση της ΕΕ σε μείζονα προτεραιότητά. Οι Ευρωπαίοι ηγέτες δεν θα πρέπει να “στουθοκαμηλίζουν”,
αλλά να βλέπουν κατάματα τη νέα πραγματικότητα
αναλαμβάνοντας δράση. Οι μάσκες πλέον έπεσαν
και πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι η ΕΕ και οι ΗΠΑ δεν
μιλούν πλέον ως φίλοι και σύμμαχοι αλλά ως αντίπαλοι, ανταγωνιστές, ακόμα και ως εχθροί»!!!! (Σχόλιο: Μα πάντα οι Γερμανοι ηταν εχθροί με τους
Αμερικανούς, αλλα οι λαοί ξεχνάμε γρηγορα). Ιδίως
η επίθεση Tραμπ κατά της Γερμανίας εξυπηρετεί
αυτήν ακριβώς τη σκοπιμότητα, να σπείρει δηλαδή
τη διχόνοια στη γηραιά ήπειρο προκαλώντας τη διάλυσή της».

Εάν αναλογιστεί κάποιος το μικρό
ειδικό βάρος της Ε.Ε και το ότι
έχει φερθεί εχθρικά εναντίον της
έτερης υπερδύναμης της Ρωσίας,
δεδομένης της συνταρακτικής
γεωπολιτικής αλλαγής που έρχεται, δλδ συνεργασία ΗΠΑ-Ρωσσιας, είναι σαφές ότι Γερμανία και
Ε.Ε οδεύουν προς μεγάλη γεωπολιτική και οικονομική συντριβή. Αυτό σημαίνει ότι θα
χάσουν και όσοι συνεχίσουν να βρίσκονται μαζι
τους. Δεν ειναι λογικό αλλά φρονιμο να παραμείνουμε στο άρμα της Ε.Ε και συνεπώς σε μια πορεία
καταστροφής υποστηρίζοντας «εταίρους» οι οποίοι
μας έχουν σκοπίμως φτωχοποιήσει και εξαθλιώσει,
μας υποβάλουν σε μόνιμη "αξιολόγησηση" ως μαθητές και μας επιβραβεύουν με τη κατάλληλη, κατ' αυτούς, δόση ως ναρκομανεις...
Μιχάλης Στεφανίδης

φορολογούνται και στις κληρονομιές όχι μόνο οι πλάγιοι αλλά και οι αμέσως κατιόντες συγγενείς. Ιδρύει
Ναυτική Τράπεζα και υποχρεώνονται οι ναυτικοί κάτοικοι της μικράς Ασίας με τα χρήματά τους να αγοράζουν τα κτήματα των Βουλγάρων που διώχνονται
από τα σύνορα.»
Οι Βούλγαροι εν τω μεταξύ σαν λαός, μπροστά στην
διαμορφωθείσα κατάσταση έχουν αποτραβηχτεί
πέραν και βόρεια από τον Δούναβη στην Παννονία,
όπου η σημερινή Ουγγαρία. Έχουν όμως τώρα ικανότατο αρχηγό, τον Κρούμο και έχουν αναθαρρήσει.
Έχουν μάλιστα αιφνιδιαστικά αρπάξει και το ταμείο
του βυζαντινού στρατού από τον Στρυμόνα, αφού τους
κατέσφαξαν όλους.
Ο Νικηφόρος θέλει να τελειώνει μια και για πάντα από
αυτούς. Οργανώνει λοιπόν ένα μεγάλο στρατό και
τους επιτίθεται. Μαζί του έχει και τον γιό του και συναυτοκράτορα βασιλιά Σταυράκιο. Ο Κρούμος κατατροπώνεται γρήγορα και με τα υπολείμματα του
στρατού του καταφεύγει στα ορεινά μέρη του Αίμου.
Ο Νικηφόρος πανηγυρίζει για τη νίκη του, χαλαρώνει,
και αφήνει τον στρατό του να λεηλατήσει.
Αλλά ο Κρούμος καιροφυλαχτεί. Δράττεται της ευκαιρίας και αιφνιδιάζει. Στη μεγάλη αναμέτρηση που επακολουθεί εξοντώνονται οι βυζαντινοί, ο αυτοκράτωρ
Νικηφόρος σκοτώνεται και ο Σταυράκιος τραυματίζεται σοβαρά στη σπονδυλική στήλη και για πάντα μένει
ανάπηρος.
Ο Κρούμος εν τω μεταξύ έχει κόψει το κεφάλι του Νικηφόρου και με το κρανίο σαν ποτήρι [πίνει το κρασί
του και ο Σταυράκιος με φορείο στέλνεται στην Ανδριανούπολη και μετά στην Κωνσταντινούπολη, όπου
και στέφεται αυτοκράτορας (27.8.811- 2.10. 811).
Λόγω της αναπηρίας του όμως και καθώς δεν έχει παιδιά, παραδίνει τον θρόνο στην Θεοφανώ την αθηναϊκής καταγωγής γυναίκα του και ανηψιά της Ειρήνης
της Αθηναίας, την οποία Θεοφανώ μόλις προ τριών
ετών είχε νυμφευθεί, αλλά ο στρατός αντιδρά και δεν
την δέχεται. Οι αναμνήσεις οι κακές από την Ειρήνη,
για τους βυζαντινούς είναι ακόμη πολύ νωπές. Δεν θέλουν γυναίκα στο θρόνο. Και τρέχοντας ανεβάζουν
τον Μιχαηλ Α΄ Ραγκαβέ (811 -813) άνθρωπο αδυνάτου χαρακτήρα που υπέγραψε μάλιστα ευθύς εξ
αρχής και έγγραφο υποταγής στους μοναχούς και
στον Θεόδωρο Στουδίτη στον οποίο ανέθεσε την εξωτερική πολιτική του κράτους. Το ‘’Ραγκαβές’’ μάλιστα
κατά μερικούς φέρνει κοντά και στην αθηναϊκή οικογένεια “Ραγκαβή”, αλλά αυτό είναι ανεπιβεβαίωτο.
Τέλος πάντων ο Ραγκαβές κατά τους ιστορικούς,
μπροστά σε μια νέα επιθετική απειλή του Κρούμου
εγκαταλείπει μαζί με τον γυιό του τον θρόνο, και αφήνει τη σωτηρία του Βυζαντίου στα χέρια του θεού.
Και αφού αρχίσαμε με τις τρεις Αθηναίες κόρες από
τις οποίες οι δυό ανέβηκαν στον βυζαντινό θρόνο και
η τρίτη μόλις τον πάτησε, σε κατάληξη όμως και οι
τρείς, χωριστά, σε κάποιο ανήλιαγο κελί, κάποιου μοναστηριού, μόνες και ξεχασμένες απεδήμησαν εις Κύριον.
Όπως δε ειπώθηκε, η ιστορία δεν είναι απλή αφήγηση
και χρονολογική απομνημόνευση, αλλά μάθημα διδακτικό του περιεχομένου της.
Και εδώ όμως γι’ αυτές τις τρεις Αθηναίες κόρες, τα
βιωματικά συμπεράσματα είναι δικά σας.
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Απ᾽το καρφί

στο πέταλο

της Αννας Μπουζιάνη

Η γάτα και το ποντίκι...
Λοιπόν Ευρωπαίοι και ΔΝΤ έχουν συναποφασίσει την
εξαφάνιση του ελληνικού εδάφους -ως ελληνικούκαι εφτά χρόνια τώρα παίζουν το παιχνίδι “η γάτα και
το ποντίκι”.
Έτσι λοιπόν στην έκθεση που είδε το φως της δημοσιότητας το ΔΝΤ κατέστησε σαφές ότι «το ελληνικό
χρέος είναι εξαιρετικά μη βιώσιμο». Σημείωνε δε
ακόμη ότι «θα παραμείνει μη βιώσιμο ακόμη και αν η
Ελλάδα εφαρμόσει όλα όσα έχει συμφωνήσει στο
πλαίσιο του προγράμματος του ESM»!!
Δηλαδή οδεύουμε κατευθείαν στο γκρεμό με την πολιτική που ασκείται και από αυτούς προς εμάς και από
τις δικές μας κυβερνήσεις, όσες πέρασαν και η παρούσα.
Κι αφού λένε όλα αυτά, ζητάνε ένα γενναίο κούρεμα

προκειμένου να συμμετέχουν στον πρόγραμμα διάσωσης... με την Ε.Ε. Η Ε.Ε. όμως δηλώνει ότι δεν
υπάρχει περίπτωση να γίνει κούρεμα.
Και έρχεται πάλι η “γάτα” το ΔΝΤ και λέει αφού δεν
το κουρεύετε βάλτε κι άλλα μέτρα!!! τη στιγμή που
τα μέτρα δεν βγαίνουν!!!
Δεν θέλει πολύ μυαλό για να καταλάβουμε ότι παίζουν τη γάτα με τον ποντικό έως ότου αρπάξουν ότι
δημόσιο και ιδιωτικό αγαθό υπάρχει στο ελληνικό
έδαφος και μετά ...άντε γεια...

Δικαιώνεται ο Βαρουφάκης!
Θα θυμηθούμε πολλές φορές τον «ανεκδιήγητο» Βαρουφάκη, ο οποίος τα έλεγε ότι το πρόγραμμα είναι
σχεδιασμένο να αποτύχει και «πετροβολήθηκε» ιδιαίτερα από τους ευρωλάγνους Ελληναράδες, που περιμένουν να ξεπουληθεί και το τελευταίο μέτρο της
χώρας για να γιορτάσουν τον εξευρωπαϊσμό μας!!!
Βέβαια δεν του συγχώρησαν του Βαρουφάκη, ιδιαίτερα οι ευρωϋπάλληλοι της Κομισιόν ότι στάθηκε όρθιος, απέναντί τους και όχι οσφυοκάμπτης!
Και έφτασε η ημέρα που δικαιώνεται...
Το δυστύχημα είναι ότι όλη η παρέα των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ

προκειμένου να κρατήσουν την καρέκλα θα υπογράψουν ό,τι ζητάει ο κάθε κομπλεξικός ευρωλάγνος...
εν γνώσει τους ότι παραδίδουν τα “κλειδιά” της
χώρας...

Χορηγία φαρμάκου
με ημερομηνία θανάτου!!
Φάρμακα με ημερομηνία θανάτου του ασθενούς, χορηγεί ή δεν χορηγεί ο ΕΟΠΥΥ!!
Αυτό καταγγέλθηκε από ασθενή που δεν του χορήγησαν φάρμακα για όγκο, επειδή ζητούσαν από το
θεράποντα γιατρό του να τους απαντήσει πόση ζωή
έχει ακόμη!!
Θα μου πείτε· μας εξέπληξε; ΟΧΙ, γιατί το έχουμε βιώσει σε νοσοκομείο, όπου δεν κάνουν εξετάσεις ακριβές ή δεν χορηγούν ακριβά φάρμακα από ένα όριο
ηλικίας και πάνω. Το είχαμε συζητήσει και με γιατρούς και μας το είχαν επιβεβαιώσει!!!
Σήμερα το έκαναν πιο σαφές· να το γράφει ο γιατρός
στη συνταγή!!!
Βλέπεις κι αυτό είναι ευρωκοινοτικό κεκτημένο!!!

Αποκριά και γαϊτανάκι!
Στο άκουσμα της λέξης ‘’αποκριά’’, ο νους πηγαίνει στο σύνολο ψυχαγωγικών εκδηλώσεων, όπως μεταμφιέσεις, χορούς, καρναβάλια, σάτιρες, αθυρόστομες εκφράσεις και
γενικά σε κάθε είδους διασκέδαση, που φέρνει τους ανθρώπους σε άμεση επικοινωνία, με σκοπό να ξεχάσουν για
λίγο τα προβλήματα και τις πίκρες της ζωής, ενώ κυρίαρχο
ρόλο σ’ αυτές παίζει το κρασί, που “ευφραίνει καρδίας”!!!
Τη γνώση της καλλιέργειας του αμπελιού και την κατασκευή του κρασιού, πρώτοι στον πλανήτη, την γνώρισαν οι
πρόγονοι των Ελλήνων, από τον θεό Διόνυσο (Διός νόηση
δηλαδή) και ήταν γιος του Δία και της Σεμέλης. Η Σεμέλη
ήταν κόρη, του γεννημένου στην Αίγυπτο, Έλληνα βασιλιά Κάδμου, ιδρυτή της Θήβας, ο οποίος ήταν γιος του Έλληνα βασιλιά Αγήνορα, ιδρυτή της ελληνικής Φοινίκης και
αδελφός του διαδόχου Φοίκινα, του Κίλικα του Θάσου και
της Ευρώπης, της μητέρας του Βασιλιά της Κρήτης Μίνωα.
Μητέρα της Σεμέλης ήταν η Αρμονία η κόρη του Έλληνα
βασιλιά Δάρδανου και πατέρα του Τρώα, ιδρυτή της
Τροίας.
Στη διάρκεια της εγκυμοσύνης, η Σεμέλη πέθανε αιφνίδια και
το ζωντανό έμβρυο το έραψε ο Δίας πάνω στο μηρό του.
Όταν δε ολοκληρώθηκε ο κύκλος της “εξωμητρίου” εγκυμοσύνης “εξήλθε εκ του μηρού του Διός” ο Διόνυσος που
ήταν γεννημένος από πατέρα Θεό και όχι δημιούργημά του,
όπως οι άνθρωποι που πλάθονταν από τον Προμηθέα, με εντολή του Δία, από χώμα και αίμα Τιτάνων στους οποίους
«φυσούσε ‘πνοή ζώσα’»!!! Αλλά και η Αθηνά ήταν ‘’κλώνος’’ του Δία, αφού βγήκε από το κεφάλι του.
Όλες αυτές οι αλληγορικές εκφράσεις αποτελούσαν κωδικοποιημένες επιστημονικές αλήθειες, τις οποίες αντέγραψαν, άλλοι λαοί πολλές χιλιάδες χρόνια μετά, χωρίς να
γνωρίζουν φυσικά την σωστή έννοια!!!
Ο Διόνυσος ταξίδεψε σε πολλά μέρη για να διαδώσει τον
πολιτισμό σε άλλους λαούς, όπως στους Ινδούς και γι αυτό
υπάρχουν κοινά πολιτιστικά στοιχεία σ’ αυτούς τους λαούς
και κάποιοι από σκοπό ή από άγνοια, λένε ότι οι Έλληνες
πήραν στοιχεία από εκείνους!!!! Από τον Διόνυσο πήραν
το κρασί πολλές θρησκείες και το έκαναν αναπόσπαστο
μέρος των ιεροτελεστιών τους!!!

Οι γιορτές των Ελλήνων, οι αφιερωμένες στον Διόνυσο,
ήταν πολλές, λαμπρές και γεμάτες από χαρά, διασκέδαση
και κάθε είδους ψυχαγωγία. Τα κατάλοιπα εκείνων των
εορτών είναι οι σημερινές ελληνικές απόκριες, οι οποίες
απαγορεύτηκαν και καταδιώχτηκαν από το καθεστώς της
νέας θρησκείας, προσαρμόζοντάς τες στις δικές της δίνοντάς τους το όνομα “απόκρεω” (αποχή από το κρέας)
και περιλαμβάνει την περίοδο των τριών εβδομάδων πριν
την Μεγάλη Σαρακοστή, ταυτίζοντας και την περίοδο του
Τριωδίου, που είναι μια κινητή γιορτή της Ορθοδοξίας. Το
Τριώδιο αρχίζει από την Κυριακή του Τελώνου και του Φαρισαίου μέχρι την Κυριακή της Τυροφάγου ή Τυρινής, της
οποίας ακολουθεί η Καθαρή Δευτέρα, με την αρχή των νηστειών και την ετοιμασία για την μεγαλύτερη εορτή των
Χριστιανών που είναι η Ανάσταση του Χριστού.
Σήμερα γίνονται μεγάλα καρναβάλια, παρελάσεις μεταμφιεσμένων, και αρμάτων, με σατιρικά και αλληγορικά νοήματα, που προκαλούν γέλια και ενθουσιασμό, σε πολλές
χώρες με πιο ονομαστό το καρναβάλι της Βραζιλίας.
Το γαϊτανάκι είναι ένα αποκριάτικο, πανάρχαιο ελληνικό
έθιμο, προερχόμενο από την ελληνική Ιωνική Μικρά Ασία
και τον Πόντο, αλλά οι απανταχού παρόντες παραχαράχτες των πάσης φύσης ελληνικών πολιτιστικών στοιχείων,
διαδίδουν ότι ήταν έθιμο των Ενετών και από τα ελληνικά
Επτάνησα πέρασε στην υπόλοιπη Ελλάδα. Αλλά ας μην
ξεχνάμε ότι κάθε στοιχείο πολιτισμού που έχουν οι λαοί
της Ευρώπης, τους το έδωσαν οι Έλληνες σε κάθε εποχή
της ιστορίας τους, από την εγκατάστασή τους μέχρι και
την διαφώτισή τους στα μαύρα χρόνια του Μεσαίωνα!!!
Την εποχή του Μ. Αλεξάνδρου το γαϊτανάκι σχημάτιζε
ένας ψηλός και ίσιος κορμός δέντρου, που από τα κλαδιά
του κρέμαγαν διάφορα δώρα της μάνας Γης και έδεναν
από την κορυφή του χρωματιστές κορδέλες από μετάξι ή
μαλλί ή βαμβάκι και τις κράταγαν αγόρια και κορίτσια και
το περιέφεραν στους δρόμους χορεύοντας και τραγουδώντας, προς τιμήν της, δίνοντάς τις πολλά ονόματα,
όπως Γαία, Ζέα, Κυβέλη, που την έλεγαν οι Έλληνες της
Φρυγίας και της Λυδίας και αργότερα όλοι την ονόμασαν
Δήμητρα. Οι Έλληνες πριν υποδουλωθούν στους Ρωμαί-

Φαίδρα
Φραγκομανώλη - Κοκκόλα

ους κατακτητές, γιόρταζαν πάμπολλες γιορτές και σ’
αυτές σπουδαίο ρόλο έπαιζαν τα δέντρα, όπως ο κισσός,
το αμπέλι, η ελιά, η βαλανιδιά, η δάφνη και άλλα πολλά,
αυτό και τη γιορτή αυτή την ονόμαζαν Δενδροφόρια.
Ο Λουκιανός γράφει ότι το δένδρο στη γιορτή των Δενδροφορίων, που ήταν στολισμένο με τα δώρα της γης συμβόλιζε τον σύντροφο της Κυβέλης που ήταν ο Άττης. Η
λέξη άττα σημαίνει πατέρας και από εκεί πήρε το όνομά
της η Αττική. Την ελληνική Πελασγική αυτή λέξη άττα,
έκλεψαν οι Τούρκοι και ονόμασαν τον αρχηγό τους, τον αιμοσταγή δολοφόνο των λαών, τον Μουσταφά Κεμάλ, Αττατούρκ· πατέρα των Τούρκων!
Η ονομασία “γαϊτανάκι” προέρχεται από την ελληνική ιωνική λέξη των Σαμίων, οι οποίοι έλεγαν την κορδέλα
‘’γαέτα’’ και το γαϊτανάκι αποτελείται από 12 διαφορετικού χρώματος κορδέλες, που είναι δεμένες στην κορυφή
του ξύλου και το άλλο άκρο της κάθε κορδέλας το κρατάνε 6 νέοι και 6 νέες, οι οποίοι με το ρυθμό μουσικών οργάνων χορεύουν περιστροφικά. Ο ένας χορευτής περνάει
μια φορά από την μέσα πλευρά και την άλλη από την έξω
πλευρά και έτσι οι κορδέλες πλέκονται γύρω από το κοντάρι, που το κρατάει ένας νέος και σχηματίζονται διάφορα πολύχρωμα σχέδια από τις κορδέλες. Όταν οι
κορδέλες τυλιχτούν γύρω από το κοντάρι και οι νέοι έρθουν ο ένας κοντά στον άλλο, τότε ο χορός τελειώνει και
μένει η χαρούμενη ανάμνηση της αποκριάς! Ο κυκλικός
χορός συμβολίζει τον κύκλο της ζωής, αλλά και κάθε τι
του οποίου η παρουσία εξαρτάται από κάποια αλληλουχία,
όπως ή λύπη με την χαρά, η ευτυχία με την δυστυχία, η
επιτυχία με την αποτυχία, ο χειμώνας με την άνοιξη, η ζωή
με τον θάνατο κ.ο.κ.
Εύχομαι σ’ όλους τους Έλληνες ΧΑΡΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΚΡΙΕΣ!!!

THΛ.: 212 1056989
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επιστολές - σχόλια - απόψεις...
Μετά την κοινωνική κατακραυγή για το προσδόκιμο ζωής,
η Κυβέρνηση να αποσύρει την οδηγία του ΕΟΠΥΥ!!
Κύριε Υπουργέ,
Έπειτα από δημοσιεύματα και την καταγγελία ενός καρκινοπαθούς ασθενή, έγινε αντιληπτή η αντιδεοντολογική και απάνθρωπη
βεβαίωση που ζητάει η επιτροπή έγκρισης
φαρμάκων του ΕΟΠΥΥ για την έγκριση αιτήματος χορήγησης φαρμάκων σε καρκινοπαθείς.
Συγκεκριμένα τα μέλη της επιτροπής ζητάνε από τους καρκινοπαθείς, μεταξύ
άλλων δεικτών, να πιστοποιήσουν με ιατρική βεβαίωση το προσδόκιμο επιβίωσής
τους προκειμένου να αποφανθούν για το αν
τους αξίζει η απαραίτητη χορήγηση φαρμάκων από την πολιτεία!
Ο οργανισμός φαρμάκου που εγκρίνει το

φάρμακο, οφείλει να το χορηγεί υπό προϋποθέσεις αλλά είναι τουλάχιστον λυπηρό
αν όχι ανεπίτρεπτο, η Διοίκηση του ΕΟΠΠΥ
και το Υπουργείο Yγείας να γίνονται αρωγοί μια τέτοιας τακτικής η οποία ευτελίζει
την ανθρώπινη ζωή και παραγκωνίζει αυτήν
την ευπαθή ομάδα συμπολιτών μας.
Ο Πρόεδρος του ΕΟΠΥΥ σε μεταγενέστερη
δήλωσή του επιχείρησε να δικαιολογήσει
την απαράδεκτη πρόβλεψη και δεσμεύτηκε
να αποσύρει τη σχετική οδηγία. Αναμένουμε, λοιπόν, τον τρόπο και το χρόνο της
απόσυρσης!
Βασίλης Οικονόμου
Υπεύθυνος Τομέα Υγείας Ν.Δ.

O ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΚΑΤΣΙΚΗΣ
ΑΠΑΝΤΑ ΣΤΗ ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

O tempora, o mores!!!
Η παραποίηση γεγονότων και λεγομένων έχει εδώ και καιρό ονοματεπώνυμο. Λέγεται Νέα Δημοκρατία. Εξειδίκευση στην παράφραση και στην κινδυνολογία.
Μιλούν για ανευθυνότητα αυτοί που έχουν περίσσευμα τέτοιας. Οι
κύριοι της αξιωματικής αντιπολίτευσης που αλαλάζουν για εκλογές, χωρίς ουσιαστικά να τις θέλουν. Που προτάσσουν το κομματικό όφελος έναντι του Εθνικού συμφέροντος. Που τορπιλίζουν
την Εθνική προσπάθεια αντί να τη συνδράμουν.
Η τακτική των προσωπικών και κομματικών επιθέσεων είναι πλέον
παρωχημένη. Πολιτικά επιχειρήματα έχετε κύριοι;
Την αγωνία μας για την ολοκλήρωση της διαπραγμάτευσης την ερμηνεύετε ως «αλλοπρόσαλλη συμπεριφορά». Μην είστε τόσο προκλητικά ταυτισμένοι και μη γίνεστε τόσο
απροκάλυπτα τιμητές των ανθελληνικών θέσεων του κ. Σόιμπλε.
Πάψτε να εθελοτυφλείτε. Η αξιολόγηση θα κλείσει, η οικονομία θα αναπνεύσει και οι
εκλογές θα γίνουν στο χρόνο τους.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΚΑΤΣΙΚΗΣ

Επικίνδυνη ρητορική
Η πρόσφατη επίσκεψη Μουζάλα στον καταυλισμό προσφύγων και μεταναστών
στο Ελληνικό και όσα διαδραματίστηκαν
εκεί, έφεραν ξανά στην επιφάνεια τις
άθλιες συνθήκες διαβίωσης χιλιάδων εγκλωβισμένων στη χώρα μας, με ευθύνη
της κυβέρνησης και της πολιτικής της
ΕΕ.
Σε αυτούς τους ανθρώπους, τι είπε προχτές η κυβέρνηση διά στόματος του
υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής;
Πως σε όποιον δεν αρέσει να ζει έτσι,
μπορεί να φύγει και να πάει στο καλό...
Και επειδή κάτι τέτοιο δεν μπορεί να
γίνει, επειδή ακριβώς η ίδια η κυβέρνηση
συμφώνησε να μην μπορεί να γίνει, ας
μείνουμε στο μήνυμα που στέλνει ο αρμόδιος υπουργός μέσα απ' αυτές τις κυριολεκτικά προκλητικές δηλώσεις.
Πέρα απ' την προσπάθεια της κυβέρνησης να πετάξει από πάνω της τις ευθύνες
για την αθλιότητα που ζουν χιλιάδες πρόσφυγες και μετανάστες, όλα τα παραπάνω ρίχνουν νερό στο μύλο των
φασιστοειδών που χύνουν το ρατσιστικό
τους δηλητήριο.
Η στάση της κυβέρνησης είναι επικίνδυνη και προκλητική. Στην πραγματικότητα, τα θύματα των ιμπεριαλιστικών
πολέμων γίνονται μπαλάκι ανάμεσα στην
κυβέρνηση και τις ΜΚΟ, που με τη βούλα
της κυβέρνησης και της ΕΕ κάνουν κουμάντο, αλλά και διάφορους επιτήδειους
που αλωνίζουν τους καταυλισμούς με
σκοπούς ξένους προς τα συμφέροντα
προσφύγων και μεταναστών.
Σε κάθε περίπτωση, τίποτα δεν αναιρεί το

γεγονός ότι οι συνθήκες σ' αυτούς τους
χώρους είναι άθλιες και ότι οι διαμαρτυρίες είναι δικαιολογημένες.
Απέναντι σ' αυτή την κατάσταση, που
χειροτερεύει μέρα με τη μέρα, χρειάζεται
να συνεχιστεί και να ενταθεί η λαϊκή αλληλεγγύη σε πρόσφυγες και μετανάστες,
η οργανωμένη διεκδίκηση της μεταφοράς τους σε στεγασμένους, αξιοπρεπείς
και υγιεινούς χώρους προσωρινής φιλοξενίας, με προτεραιότητα στις οικογένειες με παιδιά, στις εγκύους και τα
άτομα με προβλήματα υγείας, και την
εξασφάλιση της πρόσβασης των παιδιών
στις δημόσιες δομές εκπαίδευσης προσφύγων.
Προπάντων, όμως, χρειάζεται να ενταθεί
η πάλη ενάντια στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο και την αντιλαϊκή πολιτική της κυβέρνησης και της ΕΕ, που ξεσπάει βίαια
στις πλάτες Ελλήνων και μεταναστών.
Αλλωστε, δεν είναι η πρώτη φορά που η
κυβέρνηση «φλερτάρει» με αντιδραστικά
ιδεολογήματα, και μάλιστα σε μια περίοδο όπου οι εργαζόμενοι, οι λαϊκές οικογένειες, που έχουν δώσει από το
υστέρημά τους ό,τι μπορούν για να εκφράσουν την αλληλεγγύη τους στους
κατατρεγμένους, διαπιστώνουν ότι δεν
πρόκειται να αλλάξει κάτι και πως οι άνθρωποι αυτοί είναι καταδικασμένοι να ζήσουν εδώ για πολλά χρόνια, χωρίς να
έχουν το δικαίωμα να μετακινηθούν στον
προορισμό για τον οποίο ξεκίνησαν,
διωγμένοι από τον πόλεμο και τη φτώχεια που γεννούν οι ιμπεριαλιστικές
επεμβάσεις.
Νίκος Γεωργόπουλος

Βουλευτής Περιφέρειας Αττικής – ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ

Τα μεγάλα «όχι» και
τα σπουδαία «ναι»
Παρακολουθώντας την συζήτηση στην Βουλή και τις τοποθετήσεις μεταξύ του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα και του
προέδρου της ΝΔ Κυριάκου Μητσοτάκη μου δημιουργήθηκαν διάφορες σκέψεις. Ακούγοντας τον πρωθυπουργό να
μην κάνει καμία αυτοκριτική για τα δύο χρόνια εξουσίας
του και να παρουσιάζει μία κατάσταση εξιδανικευμένη πετάγοντας την μπάλα στην «εξέδρα» για όλα όσα έχουν
γίνει από τον Ιανουάριο του 2015, αναρωτήθηκα πως μπορεί να αλλάξει κάτι σε αυτή την χώρα.
Ο κ. Τσίπρας δεν έκανε ούτε μία στιγμή αυτοκριτική. Όχι
τώρα. Ποτέ κατά την διάρκεια της πρωθυπουργίας του. Τα
πολλά λάθη, οι αστοχίες, το τρίτο μνημόνιο, τα επιπλέον
δις ευρώ που χρεώθηκε η χώρα, δεν συνοδεύτηκαν ποτέ
από μία κουβέντα μετανοίας. Και όπως θυμόμαστε όλοι

Ευρώπη Κοσμίδη
Πολιτικος Μηχανικος
Υποψ. Βουλευτής
Περιφέρεια Αττικής με Ν.Δ.
www.evropikosmidi.com

είχαν προηγηθεί λαϊκά δικαστήρια, αγανακτισμένοι και ένα
κλίμα διχασμού και πόλωσης που άφησε την χώρα πίσω.
Η λογική αυτή δεν μπορεί να είναι το νέο. Αν κάτι μας έχει
διδάξει η διετής διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ είναι πως αν η
χώρα μας ήταν ενωμένη στα μεγάλα δεν θα είχαμε φτάσει
ως εδώ. Αν μπορούσαμε να συνεννοηθούμε στα πιο βασικά
δεν θα ήμασταν η μόνη χώρα με τόσο μεγάλης διάρκειας
κρίση. Και η ρητορική του πρωθυπουργού δεν είναι προς
την κατεύθυνση της εθνικής συνεννόησης και της παύσης
των παθών και του μίσους που μάθαμε όλοι να ζούμε όλα
αυτά τα χρόνια.
Από την άλλη έχω ακούσει τον πρόεδρο της ΝΔ να λέει
έχουμε κάνει την αυτοκριτική μας. Θα πει κάποιος φτάνει
αυτό; Φυσικά και όχι. Είναι όμως η αρχή. Θεωρώ και το λέω

με παρρησία, πως η ΝΔ πρέπει και μπορεί να δώσει το παράδειγμα του τι σημαίνει ενότητα για το καλό του ελληνικού λαού. Τι σημαίνει δομική αντιπολίτευση. Τι σημαίνει
εποικοδομητική κριτική.
Σημαίνει μεγάλα «όχι» και σπουδαία «ναι». «Όχι» εκεί που
η χώρα πάει να πέσει στα βράχια και η αμετροέπεια και η
ανευθυνότητα των κυβερνώντων μας οδηγεί σε αδιέξοδα.
«Ναι» σε αυτά που μας ενώνουν. Λίγα αλλά αρκετά να δείξουν την διαφορετική φιλοσοφία. Την νέα σκέψη. Την αλλαγή σελίδας μίας ανελέητης επί 40 χρόνια κόντρας
εξουσίας που μας οδήγησε μέχρι εδώ. Αυτό θα είναι και το
παράδειγμα, η πραγματική αριστεία και το πραγματικό μάθημα απέναντι σε ανθρώπους που είπαν πολλά και μεγάλα
ψέματα για να πάρουν την εξουσία. Και όπως απέδειξαν
δεν ξέρουν να την διαχειριστούν.
Πάνω όμως από κόμματα και πολιτικές σκοπιμότητες βρίσκεται η Ελλάδα και οι πολίτες της. Αυτοί πρέπει να είναι
η προτεραιότητα αυτή την στιγμή και μπορεί η ΝΔ να δώσει
το παράδειγμα. Για να αποδείξει στην πράξη πως δεν είναι
όλοι ίδιοι και πως η κεντροδεξιά όπως έχει κάνει πολλές
φορές στην ιστορία της, βάζει το συλλογικό συμφέρον
πάνω από το κομματικό.
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τερο ζήτημα: στο εσωτερικό των ειδολογικών ταξινομήσεων των επιμέρους φιλοσοφικών επιστημών εντοπίζονται αντιφάσεις ή ενδεχομένως και αγεφύρωτες
συγκρούσεις στα επιμέρους πεδία και τέλος το τρίτο ζήτημα: κατά τον Ράπτη αναφέρεται στη σχέση της γνώσης
(δηλ. της φιλοσοφίας) με την ίδια τη ζωή και πιο συγκεκριμένα, εάν αυτό που σκέπτεται ο άνθρωπος μπορεί να
συγκροτήσει την ίδια την υπόθεση της ζωής του ως ύπαρξης, ως ανθρώπινης συνθήκης.
Προτού αναλύσουμε, εννοείται,
συνοπτικά τα τρία αυτά μείζονα επιστημολογικά ζητήματα που θέτει
Κριτική Ανάλυση στο βιβλίο του Δημήτρη Ράπτη προς συζήτηση στη φιλοσοφική κοινότητα ο Δημήτρης Ράπτης θα ήθελα
από τον καθηγητή Θεόδωρο Γεωργίου*
να προτάξουμε την επισήμανση του
Όλοι παραδέχονται (ειδικοί επιστήμονες, φιλόσοφοι μεγάλου φιλοσόφου Karl Popper, ο
και στοχαστές, πολίτες και σκεπτόμενα άτομα εν γένει), οποίος υποστηρίζει ότι «όλοι οι άνότι οι καιροί, στους οποίους ζούμε είναι χαλεποί και ζο- θρωποι είναι φιλόσοφοι, αν και μερικοί
φεροί. Όπως διαπιστώνει κανείς στην πρόχειρη ταξινό- είναι περισσότερο από άλλους». Και
μηση που κάνω δεν συμπεριλαμβάνονται οι πολιτικοί, κάτι ακόμη ως φιλοσοφική εξομολόεπειδή αυτοί ως δρώντες δεν αποτελούν εδώ και δεκαε- γηση, κατά το πρότυπο του Rousseau:
τίες ειδική ομάδα εντός της κοινοβουλευτικής δημοκρα- επειδή δεν φοίτησα στο «Γεννάδειο της
τίας και της πολιτικής κοινωνίας. Έχουν εκχωρήσει το Πλάκας», αλλά στο Ζ΄ Γυμνάσιο Παγέργο τους στους τεχνοκράτες ή έχουν οι ίδιοι οι πολιτικοί κρατίου, αναζήτησα τον φιλοσοφικό
μεταμορφωθεί σε τεχνοκράτες (δηλ. σε ειδικούς επιστή- δρόμο μου πολύ αργότερα, όχι κάτω από
μονες). Δεν έχω πρόθεση (είτε επιστημολογική είτε πο- την Ακρόπολη, αλλά κοντά στον
λιτική) στην ανάλυσή μου αυτή να αναπτύξω τη διαφορά «Goethe» στο Πανεπιστήμιο της Φρανκανάμεσα στην πολιτική και την τεχνοκρατία. Το θεωρη- φούρτης.
τικό ενδιαφέρον μου εστιάζεται στο εξαιρετικό βιβλίο του
Αλλά ας επανέλθουμε στα επιστημολογικά ζητήματα:
Δημήτρη Ράπτη με τον τίτλο: «Η διαλεκτική στη γνώση στο πρώτο μείζον πρόβλημα της σχέσης ανάμεσα στη θεκαι τη ζωή» (2015). Το βιβλίο εκδόθηκε από τις εκδόσεις ωρία (γνώση κατά τον Ράπτη) και τη ζωή δεν υπάρχει και
«ΣΚΑΡΑΒΑΙΟΣ» και έχει τον υπότιτλο: «Η φιλοσοφία ως δεν μπορεί να υπάρξει μόνιμη και αιώνια αντιστοιχία,
επιστατούσα επιστήμη».
παρά μόνον διαλεκτική σχέση. Αυτό σημαίνει, ότι το ίδιο
Εξ αρχής θα πρέπει να διευκρινισθεί, ότι ο συγγρα- το σκέπτεσθαι και η ίδια η πραγματικότητα είναι οντότηφέας Δημήτρης Ράπτης δεν είναι κατ’ επάγγελμα φιλό- τες, οι οποίες κατά τον Ράπτη, αυτοσυγκροτούνται εντός
σοφος ή εκπαιδευτικός. «Έμαθε
της διαλεκτικής σχέσης.
γράμματα», όπως λέμε στη
Αυτό που σκέπτεται ο
γλώσσα μας, στο Α΄ Πρότυπο
άνθρωπος είναι αυτό
Ο Δημήτρης Ράπτης ανοίγει
Σχολείο της Αθήνας (το «Γενπου υπάρχει και τελικά
δρόμο ως δημιουργός - φιλόσοφος
νάδειο» της Πλάκας) και
αυτό που υφίσταται ως
για ολόκληρη την ελληνική,
όπως προκύπτει από τη φιλοπραγματικότητα είναι η
αλλά και τη διεθνή
σοφική εξιστόρηση αυτό το
ίδια η σκεπτόμενη οντόαρχαιότερο «σχολείο» της
τητα. Ως οντότητες
φιλοσοφική κοινότητα.
πατρίδας (ιδρύθηκε το έτος
σκέψη και πράγμα βρί1829 από τον Ιωάννη Καποδίσκονται σε διαρκή διαλεστρια) στάθηκε η μήτρα από την οποία γεννήθηκε ο νους κτική διαδικασία.
του, το πνεύμα του, η συνείδησή του.
Καθίσταται, επομένως, σαφές, ότι η διαλεκτική εντοΤο βιβλίο του ο Ράπτης το αφιερώνει στο «σχολείο» πίζεται ως διαδικασία εντός της ίδιας της πραγματικότητου επειδή, όπως σημειώνει στον πρόλογο «εκείνο μου τας (κοινωνικής, φυσικής, οντολογικής εν γένει) και είναι
άναψε το σπινθήρα του φιλοσοφείν» (σελ. 3) και συνεχί- αυτή, η οποία ορίζει τη συγκρότησή της ως ερμηνευτική
ζει: «αυτό βιβλίο δε θα υπήρχε σήμερα (2015) … εάν δεν δομή και μέθοδο. Ο συγγραφέας δεν παγιδεύεται στο
είχα την τύχη να φοιτήσω σ’ αυτό το προνομιούχο σχο- απηρχαιωμένο δίλημμα ανάμεσα σε μία ιδεαλιστικού ή
λείο που το παράθυρό του βλέπει προς τη “Σοφία” και σε υλιστικού τύπου διαλεκτική αλλά υποστηρίζει, ότι οντοεξοικειώνει μ’ αυτή! (σελ. 3).
λογική διαδικασία και ερμηνευτική μέθοδος συγκροτούν
Ο συγγραφέας δηλώνει από τις πρώτες γραμμές το τη διαλεκτική ως συγκροτησιακή δομή του κόσμου.
είδος γραφής, της γλωσσικής ανάπτυξης και της θεωρηΣτο δεύτερο ζήτημα των φιλοσοφικών ταξινομήσεων
τικής επιχειρηματολογίας που θα ακολουθήσει στη συνέ- θα πρέπει να τονισθεί, ότι ο συγγραφέας δείχνει μία επιχεια. Δεν θα τον χαρακτηρίσουμε ούτε επαγγελματία στο στημολογική διάθεση απελευθέρωσης από τα κλασσικά
φιλοσοφείν, ούτε ερασιτέχνη στο σκέπτεσθαι. Εκείνο που δεσμά: μεταφυσική, γνωσιοθεωρία, πολιτική φιλοσοφία,
μας ενδιαφέρει είναι να κατανοήσουμε τα εξής τρία μεί- αισθητική, κ.α. Πράγματι ενώ δέχεται τον καντιανό καταζονα ζητήματα που θέτει προς διερεύνηση ο Δ. Ράπτης. μερισμό έργου και εργασίας του φιλοσοφείν σε γνωσιοΤα τρία αυτά ζητήματα είναι τα εξής: Πρώτο ζήτημα: θεωρία (κριτική του καθαρού Λόγου), ηθική (κριτική του
η τυπολογική ταξινόμηση της φιλοσοφίας συνδέεται με πρακτικού Λόγου) και αισθητική (κριτική της κριτικής ικατην ίδια την οντολογική συγκρότηση της ανθρώπινης νότητας), αμφισβητεί την πραγματολογική ένταξή του
πραγματικότητας και εάν αυτό συμβαίνει πώς μπορεί να στη σύγχρονη εξέλιξη του φιλοσοφικώς σκέπτεσθαι κατά
αναπτυχθεί στο επίπεδο της διαλεκτικής έκθεσης; Δεύ- τον εικοστό πρώτο αιώνα. Ενδεικτικώς αναφέρω τον προ-
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βληματισμό του συγγραφέα σχετικά με την επιστημολογική ένταξη των μαθηματικών στη φιλοσοφία (σελ. 50) ή
της πληροφορικής επίσης στο πεδίο της φιλοσοφίας
(σελ. 254).
Στις επιστημολογικές καινοτομίες του συγγραφέα θα
πρέπει να αναφέρουμε και τα εξής: το ερώτημα, το οποίο
θέτει για την υλοενέργεια (σελ. 68) ή την προβληματική
σχετικά με το χώρο και το χρόνο (σελ. 81). Στη φιλοσοφική σκέψη ο χώρος και ο χρόνος συνιστούν προβλήματα, τα οποία δεν είναι
μόνον φυσικά μεγέθη, αλλά και υπαρκτικές καταστάσεις, οι οποίες συνδέονται άρρηκτα με την ανθρώπινη ζωή ως
«κατάσταση ορίων». Δεν μπορούμε
εδώ να αναφερθούμε αναλυτικά στις
θεμελιώδεις αυτές προβληματικές.
Στο τρίτο ζήτημα που έχει να
κάνει με τη σχέση ανάμεσα στη
σκέψη και τον κοινωνικό βιόκοσμο,
τον πρώτο λόγο έχει η διαλεκτική.
Αξίζει στο σημείο αυτό να αναφέρουμε τα κεφάλαια του βιβλίου κατά
σειρά:
Α. Εισαγωγικά, Β. Μεταφυσική,
Γ. Οντολογία, Δ. Τελεολογία, Ε.
Νοητική, Ζ. Ηθική, Η. Αισθητική, Θ.
Συμπεράσματα. Κατά τον συγγραφέα Δ. Ράπτη η διαλεκτική δεν αποτελεί μόνον μία μέθοδο ερμηνείας της πραγματικότητας (βλ. Hegel και
Marx), αλλά συγκροτεί ως δομή την ίδια την υπαρκτική
συνθήκη της ανθρώπινης και κοινωνικής κατάστασης.
Στις καθιερωμένες αντιλήψεις περί διαλεκτικής προστίθεται η άποψη του Δ. Ράπτη, σύμφωνα με την οποία
τα αντιφατικά στοιχεία της πραγματικότητας δεν επινοούνται στο νοητικό επίπεδο μέσω μεθοδολογικών καταστάσεων, οι οποίες αμφισβητούν την αρχή της
ταυτότητας (Α = Α), ούτε επιβάλλουν στο νου (στο
πνεύμα) την ίδια την ύπαρξή τους ως πνευματική ιδιότητα. Πνεύμα και πράγμα μέσω της διαλεκτικής σχέσης
συγκροτούν τον κόσμο, μέσα στον οποίο ζει ο άνθρωπος
ως άτομο και ως πολίτης. Ο φιλόσοφος Jonas Cohn στο
βιβλίο του με τον τίτλο: Θεωρία της Διαλεκτικής (Theorie
der Dialektik, 1923) αναλύει τη διαλεκτική ως μορφή του
σκέπτεσθαι. Στις μέρες μας και μετά τις ιστορικές εμπειρίες της εποχής μας η διαλεκτική δε νοείται ούτε ως διαλογική συνθήκη, ούτε ως ερμηνευτική μέθοδος, αλλά
μόνον, όπως προτείνει ο συγγραφέας Δ. Ράπτης, ως τρόπος συνύπαρξης πνεύματος και πραγματικότητας μέσω
μίας ανοιχτής διαδικασίας εκτός του πλαισίου της αρχής
της ταυτότητας. Δηλ. ως τρόπος ζωής (Lebensform) της
ανθρώπινης συνθήκης.
Στην τριμερή ανάπτυξή μας μπορεί κανείς να εγείρει
αντιρρήσεις σχετικά με όσα υποστηρίζω σε επιστημολογικό επίπεδο. Σ’ ένα όμως σημείο μπορούμε να συμφωνήσουμε και ζητώ απ’ όλους τους αναγνώστες και προ
πάντων από τους μελετητές του εξαιρετικού πονήματος
– βιβλίου του Ράπτη να δώσουμε τα χέρια για το εξής: ότι
ο Ράπτης είναι αυθεντικός μαθητής και του Πλάτωνος και
του Αριστοτέλη. Εύχομαι να πληθαίνουν οι μαθητές των
αρχαίων φιλοσόφων.
Ο Δημήτρης Ράπτης ανοίγει δρόμο ως δημιουργός
– φιλόσοφος για ολόκληρη την ελληνική, αλλά και τη
διεθνή φιλοσοφική κοινότητα.
* Ο ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ είναι Καθηγητής ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ στο ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
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Yπεγράφη η σύμβαση για τη Δυτική
Παραλία της Βάρκιζας
μεταξύ ΕΤΑΔ - ΔΗΜΟΥ 3Β
Γράφαμε στο φύλλο της “7ης” αρ. 952/1.10.16 ότι
έγινε αποδεκτή η παραχώρηση χρησης και εκμετάλλευσης, από την Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου
(ΕΤΑΔ), παραλιακών τμημάτων και αιγιαλών στο
Δήμο Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης, στη δημοτική
συνεδρίαση, τη Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου 2016 μεγάλη πλειοψηφία και παρουσιάζαμε εκτενές ρεπορτάζ για το θέμα.
Μετά από τέσσερις μήνες - 8 Φεβρουαρίου 2017 μπήκε η πρώτη υπογραφή σύμβασης με συμβαλλόμενους την ΕΤΑΔ (Εταιρία Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε.) και
το Δήμο Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης για την δυτική παραλία της Βάρκιζας και έπονται οι υπόλοιπες
τέσσερις περιοχές που είναι:
1. Κάμπινγκ Βούλας, εμβαδού 61.712 τ. μέτρα.
2. Εκταση από το τέλος της Α’ πλαζ μέχρι και το Δημαρχείο της Βούλας εμβαδού 83.167, [η Α’ πλαζ
μένει εκτός παραχώρησης καθώς και τα επίδικα τμήματα που διεκδικεί η ΜΕΕΚΒ (Μετοχική Εταιρεία Εκμετάλλευσης Κτήματος Βούλας)]. Μέσα στην
παραχώρηση είναι και ο ΝΑΟΒ.
3. Β’ πλαζ Βούλας, εμβαδού 75.600 τ.μ. περίπου
4. Τμήματα αιγιαλού και παραλίας στη Βουλιαγμένη
εμβαδού 42.129 (δεξιά από την πλαζ μέχρι το ΝΟΒ
και αριστερά της πλαζ μέχρι τη Λίμνη. Η πλαζ δεν παραχωρείται). Εκτός παραχώρησης μένει και όλο το
Καβούρι!
5. Εκταση στη Βάρκιζα δυτικά από την πλαζ, εμβαδού 21.654τ.μ.
6. Εκταση στη Βάρκιζα ανατολικά της πλαζ, εμβαδού
182.000 τμ. Είναι μέσα και ο Ναυτικός Ομιλος.
Στη συνεδρίαση λοιπόν του Δημοτικού Συμβουλίου 8
Φεβρουαρίου 2017, ανακοινώθηκε από το Δήμαρχο
Γρηγόρη Κωνσταντέλλο, ότι υπεγράφη η σύμβαση
για την παραλία της Βάρκιζας.

Δεκαετής σύμβαση με αναμονή εσόδων!
Προοίμιο Γ. στην έκταση θα αναπτυχθούν, σε συμμόρφωση πάντα με το από 1.3.2004 Προεδρικό Διάταγμα
«περι καθορισμού ζωνών προστασίας, χρήσεων γης και
όρων και περιορισμών δόμησης στην παραλιακή ζώνη
από το Φαληρικό Ορμο μέχρι την Αγία Μαρίνα Κρωπίας

(ΦΕΚ Δ’ 254/5.3.2004), με γνώμονα πάντα την ήπια ανάπτυξη τη διαφύλαξη του κοινόχρηστου χαρκατήρα των
ακτών, την παροχή υπηρεσιών προς τους λουόμενους,
την αισθητική αναβάθμιση των εγκαταστάσεων, τον καθαρισμό, φύλαξη και συντήρηση των ακινήτων και την
ασφάλεια του κοινού.

Ανατρέχοντας στις σελίδες της σύμβασης διαβάζουμε
αξιολογώντας:
Αρθρο 1: Με την παρούσα η ΕΤΑΔ παραχωρεί έναντι ανταλλάγματος στο Δήμο και εκείνος αποδέχεται τη
χρήση και το δικαίωμα εκμετάλευσης παραλιακής έκτασης δυτικά της οργανωμένης ακτής στη Βάρκιζα συνολικής επιφάνειας 24.470 τ.μ. συμπεριλαμβανομένου
αιγιαλού και παραλίας.
Αρθρο 2: Σκοπός παραχώρησης.
Τα μέρη συμφωνούν ότι θα συνεχισθούν οι υφιστάμενες
χρήσεις και ο Δήμος αναλαμβάνει «τη συντήρηση, εξωραϊσμό, φύλαξη, καθαρισμό πρασίνου των πλακόστρωτων καθώς και την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων προς
εξυπηρέτηση των παρακείμενων επιχειρήσεων, δια
σχετικών υπεκμισθώσεων».
Θα πρέπει ο Δήμος εντός έξι μηνών μα παρουσιάσει
ολοκληρωμένη μελέτη.
Aρθρο 3: Η διάρκεια τη σύμβασης είναι 15 χρόνια με δικαίωμα παράτασης άλλα 5 και στη συνέχεια άλλα 5 (συνολικά 20 χρόνια).
Αρθρο 5: Αντάλλαγμα
5.1 Το χρηματικό αντάλλαγμα που θα καταβάλει ο
Δήμος στην ΕΤΑΔ συμφωνείτα, μεταξύ των μερών, σε

ποσχοστό 20,75% επί των πάσης φύσεως εσόδων αφαιρουμένων των φόρων και τελών.
5.4 Τα μέρη συμφωνούν ως ελάχιστο εγγυημένο ετήσιο
αντάλλαγμα το ποσό των 5.000 ευρώ.
Αρθρο 7: Υπομίσθωση
7.1 Τα μέρη συμφωνούν ότι δεν επιτρέπεται η ολική μεταβίβαση των δικαιωμάτων εκμετάλλευσης του ακινήτου, άλλως του συνόλου των όρων της παρούσας ή και
η ανάληψη των υποχρεώσεων του Δήμου, από τρίτο.
7.2... Ο δήμος δύναται να υπομισθώνει τμήματα του ακινήτου σε τρίτους.
7.3 Τα μέρη συμφωνούν ότι από πλειοδοτικούς διαγωνισμούς, που θα διενεργήσει ο Δήμος, δεν μπορούν να
ανακηρυχθούν ανάδοχοι πρόσωπα που έχουν οφειλές
προς την ΕΤΑΔ.
8.4. Από την ημέρα παραλαβής του ακινήτου ο Δήμος
βαρύνεται με όλα τα έξοδα λειτουργίας, συντήρησης,
φύλαξης, ασφάλισης και λοιπά έξοδα χρήσης και εκμετάλλευσης του ακινήτου.
9. Παραίτηση από εκκρεμείς δίκες
...ο Δήμος παραιτείται από όλες τις εκκρεμείς δίκες και
διαφορές, ενώπιον των Ελληνικών δικαστηρίων, έναντι
της ΕΤΑΔ.
Στο πλαίσο αυτό ο Δήμος διέγραψε τις ενγεγραμμένες
χρεώσεις/οφειλές στους βεβαιωτικούς καταλόγους,
κατά της ΕΤΑΔ, συνολικού ποσού 233.599,93 ευρώ
πλέον προσαυξήσεων (απόφαση 568/ 24.11.2016 Δημοτικού Συμβουλίου).
Τη σύμβαση υπογράφουν o Πρόεδρος της ΕΤΑΔ Α.Ε.
Γιώργος Τερζάκης και ο δήμαρχος των 3Β Γρ. Κωνσταντέλλος.
Οι υπόλοιπες 4 συμβάσεις θα είναι έτοιμες για υπογραφή μέχρι 10 Μαρτίου, όπως ανακοίνωσε ο δήμαρχος.
Η παραχώρηση της διοίκησης και διαχείρισης του παραλιακού μετώπου στο Δήμο, είναι πάγιο αίτημα των
κατοίκων. Σήμερα δίνεται η δυνατότητα στο Δήμο
3Β, να αποδείξει ότι οι παραλίες είναι κοινωνικό
αγαθό και πρέπει να το απολαμβάνουν όλοι οι πολίτες. Και σ’ αυτό θα παίξει αποφασιστικό ρόλο και η
συμμετοχή του πολίτη.
Αννα Μπουζιάνη
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Προσφιλείς αναγνώστριες και αναγνώστες,
επιθυμώντας να επικαιροποιήσουμε τον τίτλο «ΕΤΥΜΟΛΟΓΩ ΑΡΑ ΥΠΑΡΧΩ» και τον υπότιτλο ‘ΑΠΙΤΕ!” σας
υπενθυμίζουμε:
Αν επιθυμείτε η ύπαρξή σας να αποκτήσει νόημα, ουσία και
αξία επιδιώκετε να ετυμολογείτε, ήτοι να αναζητείτε το
“έτυμον” των πραγμάτων, την αλήθεια και να αποφεύγετε
το “έτοιμον” ήτοι την μασημένη τροφή, γιατί τότε μόνο θα
μπορέσετε να κάνετε το πρώτο βήμα εκκίνησης προς την
αριστεία, από την αφετηρία στον τερματισμό, ως άξιοι και
ικανοί σταδιοδρόμοι. Λοιπόν ΆΠΙΤΕ! Εμπρός! είναι το παράγγελμα εκκίνησης σε αγώνα, σε άμιλλα.
Ἀληθεύομεν ἵνα ὑπάρχωμεν καί Ὑπάρχομεν ἵνα ἀληθεύομεν (ἐτυμολογοῦμεν).
Πέτρος Ιωαννίδης
Η υπόσταση είναι νόμισμα διπλής όψης. Αυτοσυντήρηση αφενός και Αυτοβεβαίωση αφετέρου, η δεύτερη
υπαρξιακή διεργασία είναι αχώριστη απ’ την πρώτη - δεν
υπάρχουμε ειμή μόνο αν συνειδητοποιούμε την υπόστασή μας αναζητώντας πάντα την αλήθεια.
Αναζητώντας τις βαθιές και αληθινές ρίζες μας αποκτάει
και η ζωή μας ένα βαθύ νόημα και μια αληθινή αξία. Και
δεν θα είμαστε “ετώσιον άχθος αρούρης”, ομηρική έκφραση από το Σ 104 της Ιλιάδας, που θα πει “περιττόν
βάρος της γης” άχρηστοι, όπως αισθανόταν ο Αχιλλέας
λόγω της μακράς του απραξίας και αποχής από τη μάχη.

«Λανθάνουσι δ᾽αὑτούς τά τῶν Ἑλλήνων κατορθώματα, ἀφ᾽ ὧν μή ὅτι γε φιλοσοφία, ἀλλά καί γένος
ἀνθρώπων ἦρξε, βαρβάροις προσάπτοντες».
(Διογένης, Λαέρτιος, 3ος μ.Χ., “ΒΙΟΙ ΦΙΛΟΣΟΦΩΝ”, 3)

(= Όλοι όμως οι συγγραφείς αυτοί πλανώνται από
άγνοια, αποδίδοντες στους ξένους τα επιτεύγματα των
Ελλήνων, διότι οι Έλληνες όχι μόνο δημιούργησαν την
φιλοσοφίαν, αλλά αποτέλεσαν και την αρχή ολοκλήρου
του ανθρωπίνου γένους).
ΞΕΚΙΝΑΜΕ ένα νέο ταξείδι
μύησης και γνώσης, περιπετειώδες, συναρπαστικό, αποκαλυπτικό, σαγηνευτικό, ενδιαφέρον με πολλές εκπλήξεις.
Επιβιβαζόμαστε στο πλοίο “ΕΛΛΑΣ” και “ανοίγουμε πανιά”
δηλαδή μια νέα σελίδα με ανανεωμένα μαθήματα Φιλοσοφίας και Αυτογνωσίας με νέα θεματική: τη γνωριμία και επικοινωνία μας με τους Προσω-κρατικούς.

ΕΒΔΟΜΗ

ΕΤΥΜΟΛΟΓΩ ΑΡΑ ΥΠΑΡΧΩ

«ἄπιτε»!
Ἐξ Ἰωνικῆς, Προσω-κρατικῆς
Φυσικῆς Φιλοσοφίας
ἄρχεσθαι
&
Ἰδεαλισµοῦ, Ἰδεοκρατίας
παύεσθαι
«καί ὧδε μέν ἀφ᾽Ἑλλήνων ἦρξε φιλοσοφία, ἧς καί
αὐτό τό ὄνομα τήν βάρβαρον ἀπέστραπται προσηγορίαν».
(Διογένης, Λαέρτιος, 3ος μ.Χ., “ΒΙΟΙ ΦΙΛΟΣΟΦΩΝ”, 4)

(= Οι Έλληνες λοιπόν είναι εκείνοι που δημιούργησαν
την φιλοσοφίαν, της οποίας και αυτό το ίδιο το όνομα
αρνήθηκε να διατυπωθεί με ξένο όρο).

«Φιλοσοφίαν δέ πρῶτος ὠνόμασε Πυθαγόρας καί ἑαυτόν φιλόσοφον· (...) µηδένα γάρ εἶναι σοφόν
ἄνθρωπον ἀλλ᾽ἤ θεόν. Θᾶττον δέ ἐκαλεῖτο
σοφία, καί σοφός ὁ ταύτην ἐπαγγελλόµενος, ὅς
εἴη ἄν κατ᾽ἀκρότητα ψυχῆς ἀπηκριβωµένος,
φιλόσοφος δέ ὁ σοφίαν ἀσπαζόµενος. Οἱ δέ
σοφοί καί σοφισταί ἐκαλοῦντο· καί οὐ µόνον,
ἀλλά καί οἱ ποιηταί».
(Διογένης, Λαέρτιος, 3ος μ.Χ., “ΒΙΟΙ ΦΙΛΟΣΟΦΩΝ”, 12)

(= πρώτος όμως που χρησιμοποίησε τον όρο Φιλοσοφία
και ονόμασε τον εαυτό του φιλόσοφο ήταν ο Πυθαγόρας· (...) υποστήριζε πως κανένας άνθρωπος δεν είναι
σοφός παρά μόνον ο θεός. Γιατί πρωτύτερα η ειδικότητα
αυτή λεγόταν σοφία και σοφός ο ασκών το επάγγελμα
αυτό που θα είχε φτάσει σε διανοητική τελειότητα, ενώ
φιλόσοφος είναι αυτός που αγαπάει τη σοφία και επιδιώκει την επίτευξή της. Οι σοφοί λέγονταν και σοφιστές· και όχι μόνο αυτοί αλλά και οι ποιητές λέγονταν
σοφιστές).

«καί οἱ µέν ἀπό τῆς περί φύσιν πραγµατείας
φυσικοί».
(Διογένης, Λαέρτιος, 3ος μ.Χ., “ΒΙΟΙ ΦΙΛΟΣΟΦΩΝ”, 17)

(= Όσοι ασχολήθηκαν με την εξερεύνηση της φύσης,
ονομάστηκαν Φυσικοί).

«Μέρη δέ φιλοσοφίας τρία, Φυσικόν, Ἠθικόν,
Διαλεκτικόν· Φυσικόν µέν τό περί κόσµου καί
τῶν ἐν αὐτῷ· Ἠθικόν δέ τό περί βίου καί τῶν
πρός ἡµᾶς· Διαλεκτικόν δέ τό ἀµφοτέρων τούς
λόγους πρεσβεῦον».
(Διογένης, Λαέρτιος, 3ος μ.Χ., “ΒΙΟΙ ΦΙΛΟΣΟΦΩΝ”, 18)

(= Η φιλοσοφία περιλαμβάνει τρία μέρη, Φυσική, Ηθική
και Διαλεκτική (Λογική)· Φυσική είναι το μέρος που
αφορά το σύμπαν και ό,τι περιέχεται μέσα σ’ αυτό· η
Ηθική αφορά τη ζωή και τη συμπεριφορά μας· και η
Διαλεκτική είναι η συλλογιστική διαδικασία που χρησιμοποιούν και οι δύο παραπάνω μαθήσεις).

«Καί ὅσοι τῷ γένει µέν ἔφυσαν βάρβαροι, ζηλοῦσι δέ τά τῶν Ἑλλήνων ἐπιτηδεύµατα».
(Γαληνός Κλαύδιος, 130-210, “Υγιεινών λόγος, βιβλίον 6, σελ. 51,11)

(= Γι’ αυτό όσοι ως προς την καταγωγή γεννήθηκαν βάρβαροι, φθονούν, υποβλέπουν και εποφθαλμιούν τα επιτεύγματα των Ελλήνων).

Το πρώτο πράγμα που αντιλαμβάνεται κάποιος όταν
ακούει τον όρο “Προσωκρατικοί” είναι βέβαιο ότι αναφέρεται στους φιλοσόφους
που έζησαν και έδρασαν πριν από το Σωκράτη. Μερικοί
όμως “Προσωκρατικοί” ήταν σύγχρονοι του Σωκράτη,
όπως ο Δημόκριτος (460-370) και κάποιοι κατατάσσονται τόσο στους Προσωκρατικούς όσο και στους Σοφιστές, όπως ο Πρωταγόρας (490-420) με τους οποίους ο
διάσημος Σειληνός της φιλοσοφίας ήρθε σε ανοικτή
σύγκρουση/ αντιπαράθεση.

ΠΡΟΣΩ-ΚΡΑΤΙΚΟΙ, ΟΙ ΠΡΟΔΡΟΜΟΙ-ΘΕΜΕΛΙΩΤΕΣ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ

Σύνθημά μας: «ΠΡΟΣΩ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΩ-ΚΡΑΤΙΚΟΥΣ»!
Στόχος μας και προορισμός μας δεν είναι το φτάσιμο
αλλά η διαδρομή - πορεία προς αυτόν, όπως λέει και ο
ποιητής - αξίζει λοιπόν όλη μας την αφοσίωση, την προσοχή και ευγνωμοσύνη για το ότι μας κρατά σε διαρκή
εγρήγορση και προσπάθεια ακάματη.
Όσοι θα “επιβιβαστείτε” πρέπει να οπλιστείτε με υπομονή, επιμονή, θάρρος, θέληση και μεγάλη δίψα για
γνώση, μάθηση και μόρφωση.
Ας μην ξεχνάμε τα λόγια του Πλατωνικού Σωκράτη στον
Μένωνα! “η ανθρώπινη προσωπικότητα ολοκληρώνεται
με τη φιλοσοφική αναζήτηση”.
Ουσιαστικά κάνουμε ένα ταξείδι γνώσης πίσω στις
πηγές, στην Αρχαία Ελληνική Προσωκρατική Σκέψη,
που έχει να μας αποκαλύψει πολλά ως προς τους σημερινούς μας προβληματισμούς.

«ἐάν µή ἔλπηται, ἀνέλπιστον οὐκ ἐξευρήσει,
ἀνεξερεύνητον ἐόν καί ἄπορον».
(Ηράκλειτος, 544-484, Fragment 18)

(= όποιος δεν περιμένει το ανέλπιστο δεν θα το ανακαλύψει, θα μείνει γι’ αυτόν ασύλληπτο και απλησίαστο).
«Ἦθος γάρ ἀνθρώπων µέν οὐκ ἔχει γνώµας,
θεῖον δέ ἔχει».
(Ηράκλειτος, 544-484, Fragment 78)

(= δεν είναι στη φύση ή στο χαρακτήρα του ανθρώπου
να κατέχει την αληθινή γνώση είναι όμως στη φύση του
θείου).
ΣΧΟΛΙΟ: Μπορούμε όμως ως θνητοί να προσπαθήσουμε
να αποκτήσουμε την πραγματική γνώση και “ὁμοιοῦσθαι
τῷ θεῷ κατά δύναμιν, κατά τό ἐφικτόν” εξασφαλίζοντας την θέωση, την ένωση της ανθρώπινης φύσης με το
θείον.

«οὔ τοι ἀπ᾽ἀρχῆς πάντα θεοί θνητοῖς ὑπέδειξαν ἀλλά χρόνῳ ζητοῦντες ἐφευρίσκουσιν ἄµεινον».
(Ιωάννης Στοβαίος, 5ος μ.Χ., “ΑΝΘΟΛΟΓΙΟΝ”, βιβλίο 3, 29, 41)

(= οι θεοί δεν απεκάλυψαν απ’ την αρχή τα πάντα σε μας
αλλά με την πάροδο του χρόνου, μέσω της αναζήτησης/έρευνας, οι άνθρωποι ανακαλύπτουν ό,τι είναι το
καλύτερο).
ΣΧΟΛΙΟ: η χαρά της προσωπικής αναζήτησης, αναδίφησης, ανακάλυψης, έρευνας είναι πολύ μεγάλη και δυνατή μάς επισημαίνει ο Ξενοφάνης ο Κολοφώνιος
(580-485), ο ιδρυτής της Ελεατικής Σχολής.
Ο όρος “Προσωκρατικοί” είναι σχετικά πρόσφατος στην
ιστορία της Δυτικής σκέψης και κάνει την εμφάνισή του
γύρω στο 1800, στην κλασσική - ρομαντική περίοδο του
Γερμανικού Ιδεαλισμού τόσο στους στοχαστές Φρήντριχ
Χέγκελ (Έγελος) (1770-1831) όσο και στους ποιητές
Φρήντριχ Χέλντερλιν (1770-1843) οι οποίοι έχουν ως
μεταίχμιο εποχής τον Σωκράτη.

Είναι άραγε ορθό να αντιλαμβανόμαστε τον όρο “Προσωκρατικοί” μόνο ως απλό χρονικό προσδιορισμό, που
τοποθετεί μια πλειάδα μεγάλων διανοητών στους προδρόμους της Σωκρατικής Διαλεκτικής. Νομίζω ότι τους
αδικεί, γιατί αφήνει απέξω το ουσιώδες συνεκτικό στοιχείο της Προσω-κρατικής φιλοσοφίας. Έχουν κάτι κοινό
μεταξύ τους και απλώς τους αποκαλούμε έτσι επειδή
φτάνουν ως τις αρχές του 4ου αιώνα, όπου κυριαρχεί η
Σωκρατική (Πλατωνική) φιλοσοφία.
Εμείς δίνουμε μια άλλη διάσταση στους Προσω-κρατικούς.
Τους θεωρούμε ως μεγάλους, πρώιμους και προοδευτικούς
στοχαστές που ώθησαν τη φιλοσοφική σκέψη μπροστά
(πρόσω) και με τις φιλοσοφικές τους ιδέες κυριάρχησαν,
επικράτησαν (κρατώ) και συνέβαλαν στην πρόοδο και εξέλιξη του πολιτισμού. Είναι οι Πρωτολάτες (πρώτος +
ελαύνω) αυτοί που προηγήθηκαν, αλλά και που είχαν την
ηγεσία της Φιλοσοφίας και της Επιστήμης (κρατούσαν τα
ηνία και συνεχίζουν να τα κρατούν).
Πέτρος Ιωαννίδης
Καθηγητής φιλόλογος του 2ου ΓΕΛ Βούλας
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ΕΒΔΟΜΗ

Μια εκδρομή με την “Ευρυάλη Βούλας”
Ο Εξωραϊστικός - Πολιτιστικός Σύλλογος “Ευρυάλη Βούλας”, με μέλη και φίλους βρέθηκε την περασμένη Κυριακή
4/2 στην πανέμορφη Ευρωστίνη Κορινθίας. με ημερήσια εκδρομή και συμμετοχή που ξεπέρασε κάθε προηγούμενο.

Επισκέφθηκαν την Παναγία την Καταφυγιώτισα, που πήρε
το όνομά της από το καταφύγιο που έβρισκαν οι Κλέφτες
κ οι Αρματωλοί καθώς και τον Αγ Γεώργιο Ζάχολης. Η εκ-

κλησία με τους 17 τρούλους που κτίστηκε σε 39 μέρες,
όπως όριζε ο πασάς της Κορίνθου.
Το ρέμα των Μύλων με τις πέστροφες και τα πλατάνια, δημιουργούν μία πανέμορφη εικόνα και ο περίπατος παγευτικός. Οι εκδρομείς κατέληξαν στο «Αρχοντικό της
Ζάχολης», όπου απόλαυσαν πολύ καλό φαγητό και βέβαια
ακολούθησε το συνηθισμένο γλέντι που πάντα οργανώνει
στις εκδρομές ο Σύλλογος.
Εκεί επέλεξε ο σύλλογος να κόψει και τη βασιλόπιτα, της
οποίας το φλουρί βρήκε ο Κώστας Οικονόμου. Έτσι στην
επόμενη εκδρομή θα συμμετέχει δωρεάν (το τυχερό
φλουρί).
Στην εκδρομή συμμετείχε και ένα από τα ιδρυτικά μέλη του
Συλλόγου και τ. πρόεδρος, ο Ησαΐας Βασιλειάδης, που
ανακηρύχθηκε επίτιμος πρόεδρος του Συλλόγου.
Συγκινημένος ο Ησαΐας Βασιλειάδης, παρέλαβε την τιμητική πλακέτα απο τον νην πρόεδρο Δημ. Ζησιμοπουλο, λέγοντας: «που εσείς, τα παιδιά μου, διατηρήσατε τον

σύλλογο που ιδρύσαμε το 1981 για τις ανάγκες της περιοχής μας. Χαίρομαι που προσπαθείτε για την επίλυση των
σημερινών προβλημάτων κ οργανώνετε ευχάριστες κ εποικοδομητικές διεξόδους για τους Βουλιώτες τις δύσκολες
μέρες που ζούμε...»
Υ.Γ. Ο Σύλλογος έχει προγραμματίσει Γενική Συνέλευση
και εκλογές για τις 19 Φεβρουαρίου. Κοίτα περισσότερα
στη σελίδα 18.
Εφη Τριανταφύλλου

Xρήσιμα επαγγέλματα με φιλική εξυπηρέτηση
ΠΡΟΒΛΗΘΕΙΤΕ ΜΕ ΜΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ
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
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TO «ΠΑΡΤΙ»
ΜΕ ΤΙΣ Μ.Κ.Ο.
Το ρεπορτάζ της «Εβδόμης» χτύπησε κόκκινο στην
εκπομπή «Εκρηκτικό Δελτίο» του παρουσιαστή Αντώνη Μυλωνάκη στο ΑΡΤ.

του Βασίλη Κασιμάτη

Ο αρχισυντάκτης της «Ε» καθήλωσε τους τηλεθεατές
με τα όσα αποκάλυψε από τη μεγάλη έρευνα της εφημερίδας.
Στο προηγούμενο φύλλο της «Ε» δημοσιεύσαμε την
σκοτεινή υπόθεση με τη δομή φιλοξενίας στη Παιανία
που ελέγχει η Μη Κυβερνητική Οργάνωση (ΜΚΟ) «Γιατροί του Κόσμου» με αφορμή τους τραυματισμούς των
νεαρών ασυνόδευτων τροφίμων της δομής και τα όσα
ακολούθως διαδραματίστηκαν στο δημοτικό συμβούλιο
του Δήμου. Ένα ρεπορτάζ που πραγματικά προκάλεσε
πλήθος καυτών ερωτημάτων σχετικά με τη φερεγγυότητα και τη διαφάνεια των οργανώσεων αυτών.

Συνέχεια στο ρεπορτάζ, έδωσαν τα σοβαρά επεισόδια
της περασμένης Δευτέρας 6/2, όταν όλα τα ενημερωτικά τηλεοπτικά δελτία από νωρίς το πρωί έδειχναν τις
εικόνες ντροπής στη δομή φιλοξενίας στο Ελληνικό.
Εκεί που ο Υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής Γιάννης Μουζάλας προέβη σε αιφνιδιαστική επίσκεψη/
έλεγχο προκειμένου να διαπιστώσει αν εκτελείται μαζική απεργία πείνας, καθώς κάτι τέτοιο είχε αναφερθεί
τις προηγούμενες ημέρες. Το δημοσιογραφικό συνεργείο της εφημερίδας μας ήταν εκεί και κατέγραψε απείρου κάλλους εικόνες και στοιχεία. Εμείς σε αυτό το
άρθρο δεν θα σταθούμε στις απαράδεκτες εικόνες που
έδειχναν, ότι το κουμάντο σε μια δομή φιλοξενίας το
είχαν λαθρομετανάστες και ολίγοι πρόσφυγες και όχι
οι αρχές της χώρα μας.
Αξίζει να αναφέρουμε, ότι το τηλεοπτικό κανάλι εθνικής εμβέλειας ΑΡΤ προσκάλεσε τον υπογράφοντα
στην εκπομπή του γνωστού παρουσιαστή Αντώνη Μυλωνάκη και τα νούμερα τηλεθέασης «χτύπησαν κόκκινο», απόδειξη του γεγονότος ότι το θέμα απασχολεί
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τη συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων πολιτών.
Η εφημερίδα επιχειρεί βαθιά τομή στα άδυτα της “μηχανής” που έχει στηθεί με τις Μ.Κ.Ο.
Τόσο από τη συνέντευξη που παραχώρησε ο αρμόδιος
Υπουργός Γ. Μουζάλας στο Ελληνικό, όσο και από τα
όσα ευρήματα έχουν ανασυρθεί από το ρεπορτάζ της
«Ε» για τις ΜΚΟ προκύπτουν ότι διακόσιες ΜΚΟ χρηματοδοτούνται για την εν γένει «υποδοχή και φιλοξενία» των δεκάδων χιλιάδων λαθρομεταναστών από
χώρες που δεν σχετίζονται με πολέμους και για
τους ελάχιστους πλέον Σύριους πρόσφυγες. Και αυτά
σύμφωνα με το Μητρώο καταγραφής ΜΚΟ που δημιούργησε ο ίδιος ο Γ. Μουζάλας.
Ναι καλά διαβάσατε… διακόσιες! Ρωτώντας όμως τον
εκπρόσωπο της δομής στο Ελληνικό Μαζούντ Σαχάντ
από το Αφγανιστάν, μας ανέφερε ότι ΜΚΟ στο Ελληνικό δεν υπάρχουν. «Περνάνε σποραδικά κάποιες ΜΚΟ
για τα μάτια του κόσμου. Κάθονται από λίγες ώρες και
καμιά φορά έως μία ημέρα. Αυτό είναι όλο», απάντησε
ο Αφγανός επικεφαλής των τροφίμων του Ελληνικού.
Ο λόγος, που ο ΣΥΡΙΖΑ όταν έγινε κυβέρνηση τον Γενάρη του 2015, έκλεισε την απόλυτα ελεγχόμενη και
κλειστού τύπου δομή φιλοξενίας «Αμυγδαλέζα» είναι
σήμερα απλός και ξεκάθαρος. Το Ελληνικό όπως όλες
οι δομές σήμερα είναι ανοιχτού τύπου. Δεν καταγράφεται κανείς εκεί. «Μπάτε σκύλοι αλέστε…» Τα νούμερα είναι πάντα στο περίπου. Γιατί; Γιατί απλούστατα
χρεώνουν π.χ. 2.000 μερίδες φαγητού, ενώ στη πραγματικότητα μπορεί να είναι 300 άτομα. Όταν κάποια
στιγμή γίνει ένας έλεγχος κανείς δεν μπορεί να τους
κατηγορήσει ότι «τσεπώνουν» τα χρήματα των υπολοίπων 1.700 μερίδων στην τσέπη, καθώς θα εισπράξει
την απάντηση…: «Μέχρι χθες ήταν τόσοι»!!
Καθίσταται ανατριχιαστικό το γεγονός ότι από τον Ιανουάριο 2015, με την «πρώτη φορά αριστερά»(!) και
έπειτα, οι εισροές λαθρομεταναστών και προσφύγων
έχουν εκτοξευτεί στα ύψη. Ταυτόχρονα, από τον Ιανουάριο 2015, εκτοξεύτηκαν στα ύψη και οι Μ.Κ.Ο. που
δηλώνουν ότι δήθεν ασχολούνται με πρόσφυγες.
Μ.Κ.Ο. από όλα τα μέρη του πλανήτη που εν πολλοίς
ονομάζονται «αλληλέγγυοι» ενώ στην ουσία έχουν
κάνει μπίζνες, τις οποίες τρέφουν τα κυβερνεία των
Βρυξελών. Ακούγονται επίσης ψίθυροι για «αγαστή συνεργασία» κάποιων εκ του ΣΥΡΙΖΑ με ΜΚΟ! Όλο αυτό
είναι ένα τρομακτικό σενάριο που παίρνει σάρκα και
οστά. Οι πρόσφυγες προσφέρουν πλουτισμό σε συγκεκριμένα πρόσωπα. Όσο περισσότεροι πρόσφυγες και
λαθρομετανάστες, τόσα περισσότερα τα χρήματα.
(«έξω από τις δομές γίνεται πάρτυ εκατομμυρίων
ευρώ», όπως ανέφερε και ο πρόεδρος του ΠΟΤΑΜΙΟΥ
Στ. Θεοδωράκης, στην “ώρα του Πρωθυπουργού”,
Βουλή 10.2.17). Και ο Ελληνικός λαός να γονατίζει!
«Είναι πολλά τα λεφτά Άρη» είπε ο Σπ.Καλογήρου στο
Ν.Κούρκουλο το 1964 στη ταινία «Λόλα» και με αυτό…
τον μαχαίρωσε! Και μέχρι σήμερα οι καθημαγμένοι Έλληνες μαχαιρώνονται καθημερινά από τέτοια «μαγκιτόπαιδα» για τα πολλά λεφτά.
Συνολικά δραστηριοποιούνται περίπου 1.300 ΜΚΟ στη
χώρα μας. Και λέμε «περίπου» διότι είναι σχεδόν αδύνατο να βρεθεί η πλήρης εικόνα καθώς οι εγγραφές
τρέχουν ανάμεσα στα υπουργεία με τη μορφή «εδώ
παπάς-εκεί παπάς-που’ ο παπάς;» Και ως άλλοι παπατζήδες οι υπουργοί να κάνουν τα στραβά μάτια και να
δηλώνουν άγνοια!

Αξιοσημείωτο επίσης αποτέλεσε και το θέμα που αποκαλύφτηκε επίσης στην εκπομπή του δημοσιογράφου
του ΑΡΤ Αντώνη Μυλωνάκη την περασμένη Δευτέρα,
όταν αναφερθήκαμε στη απομυθοποίηση ενός μύθου
με τον οποίο «τρέφονταν» οι Έλληνες τόσα χρόνια.
Μύθος αυτό που λέει ο λαός: «Έλα μωρέ τι με νοιάζει
εμένα, λεφτά της Μέρκελ και της Ε.Ε. τρώνε οι ΜΚΟ».
ΛΑΘΟΣ!!
Όπως αποκάλυψε προ καιρού η «Καθημερινή» μόνο το
12% και σε άλλες περιπτώσεις μόνο το 23,3% είναι Ευρωπαϊκά κονδύλια. Περίπου 25 με 33% είναι από κρατική επιχορήγηση και 43% από ιδιώτες και δωρεές.
Άρα... είναι πολλά τα λεφτά Άρη και είναι τα περισσότερα … Ελληνικά!!!

Εμείς πάντως κάπου εδώ να πούμε ότι αυτά που κυριαρχούσαν στο Ελληνικό ήταν η αθλιότητα, η απουσία
των ΜΚΟ, η δυσωδία, η έλλειψη βασικών αναγκών. Από
την άλλη υπήρχε θέρμανση, υπήρχε σχολικό να παραλαμβάνει τα παιδιά και … WI-FI, προνόμια που δεν απολαμβάνει ο μέσος Ελληνας!
Κλείνοντας το σημερινό μέρος (γιατί δεν θα σταθούμε
εδώ) θα τονίσουμε αυτό που έκδηλα θέσαμε και στον
υπουργό μεταναστευτικής πολιτικής. Δεν υπάρχει απολύτως κανένας έλεγχος από τη πολιτεία προς τις Μη
Κυβερνητικές Οργανώσεις (Μ.Κ.Ο.). Δεν ελέγχει κανένας τα χρήματα που εισπράττουν και πως αυτά δαπανώνται. Κανείς δεν ασχολείται αν τελικά κάνουν τη
δουλειά για την οποία πληρώνονται ή όχι!
Για ποιο λόγο - τελικά - οι χρηματοδοτήσεις πάνε στις
ΜΚΟ και όχι στο κυρίαρχο κράτος; Τις ΜΚΟ τις γνωρίζαμε από το εθελοντικό τους έργο και όχι από έργα αντιμισθίας.
Σαφώς και δεν είναι όλες οι ΜΚΟ διαπλεκόμενες.
Σαφώς και υπάρχουν ίσως και κάποιες που παράγουν
έργο, ίσως ακόμα και μεγαλύτερο από το προβλεπόμενο.
Όμως…μαζί με τα ξερά καίγονται και τα χλωρά. Όσες
ΜΚΟ κάνουν σωστά τη δουλειά τους καλούνται να
«διαδηλώσουν» μαζί με τον κόσμο που κραυγάζει,
ώστε να πάρει επιτέλους αυτή η κυβέρνηση τη πολιτική
βούληση και να οργανώσει το μηχανισμό ελέγχου &
διαφάνειας των Μ.Κ.Ο.!
Με τσι γειες σας…
Υ.Γ. Τόσο το κανάλι όσο και η εφημερίδα έδωσε το δικαίωμα στον πρόεδρο των “Γιατρών του Κόσμου” Ν.
Κανάκη να δώσει απαντήσεις, εν τούτοις εκείνος το
αρνήθηκε, μέσω των συνεργατών του.
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Πρόταση Δημοσθένη
Δόγκα για τις κόντρες
στο Δήμο 3Β
Με αφορμή τα θλιβερά επεισόδια στη Βάρκιζα το βράδυ
της 31ης Ιανουαρίου 2017, όπου θεατές αυτοσχέδιων
αγώνων και οδηγοί οχημάτων ενεπλάκησαν με ΜΑΤ, έρχεται εκ νέου στην επικαιρότητα η θέση της «Δημοτικής
Βούλησης» και του επικεφαλής της, Δημοσθένη Δόγκα,
για δημιουργία αυτοκινητοδρομίου στην Αττική.
Η εμπειρία χρόνων δείχνει ότι ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, λόγω της μορφολογίας του αποτελεί σταθερή
προτίμηση για οδηγούς οχημάτων που αρέσκονται σε
άκρως επικίνδυνες πρακτικές. Αυτή τη φορά το “ραντεβού”
στο Αχίλλειον Ribas είχε ανακοινωθεί κατά ένα περίεργο
τρόπο δημοσίως, γεγονός που σήμανε συναγερμό στην Ελληνική Αστυνομία. Ο κανόνας όμως είναι αυτές οι εκδηλώσεις να γίνονται αιφνιδιαστικά, θέτοντας σε κίνδυνο τους
ίδιους τους συμμετέχοντες, αλλά και περαστικούς.

Φ

ίλες /φίλοι αναγνώστριες και αναγνώστες
Θα προσπαθήσουμε, εγκαινιάζοντας τη στήλη
αυτή, να προσεγγίσουμε, ερμηνεύσουμε και αναλύσουμε θέματα που σχετίζονται με την πραγματικότητα και τις συνέπειες της αναπηρίας, συνδέοντάς τα
με τη νοοτροπία, στάση και συμπεριφορά των ανθρώπων
και των κοινωνιών ευρύτερα. Θα ήταν λοιπόν χρήσιμο να
την ορίσουμε.
Σε αδρές γραμμές κάθε πρόβλημα υγείας, εκ γενετής ή
επίκτητο, το οποίο δυσχεραίνει τη λειτουργικότητα, την
αυτονομία και εν γένει την ποιότητα ζωής του ατόμου,
συνιστά αναπηρία. Η φύση, η ένταση , η έκταση και οι
συνοδοί συνέπειες και επιπλοκές του κάθε προβλήματος, προσδιορίζουν το βαθμό της αναπηρίας. Έτσι
έχουμε βαριές, ελαφρές, γενικευμένες, εξελισσόμενες,
ήπιες ή ανίατες μορφές αναπηρίας και άλλες.

Ο ρόλος του Δήμου δεν είναι να υποκαταστήσει την Ελληνική Αστυνομία στο έργο που επιτελεί. Αντιθέτως
όμως, έχει τα πολιτικά εργαλεία να πιέσει, αν υπάρχει η
δημοτική βούληση, ώστε να
δοθεί μια μόνιμη λύση.
Αυτή δεν είναι άλλη από το
να δημιουργηθεί στην Ανατολική Αττική ή στο πρώην
αεροδρόμιο του Ελληνικού
ένα σύγχρονο αυτοκινητοδρόμιο με διπλό στόχο:
Αφενός να προάγει την
οδηγική παιδεία, αφετέρου
να δημιουργήσει συνθήκες
για ελεγχόμενη σε ασφαλές περιβάλλον αγωνιστική οδήγηση.
Μόνο με μια ανάλογη λύση θα απομακρυνθεί αυτή η ανεξέλεγκτη και επικίνδυνη δραστηριότητα από την περιοχή
μας, με όλα τα προβλήματα που την συνοδεύουν. Παράλληλα, η δημιουργία αυτοκινητοδρομίου θα συμβάλει στην
τοπική ανάπτυξη με τη δημιουργία πολλών θέσεων εργασίας.

επειδή κάποιοι συντοπίτες τους θεωρούσαν (και δικαίως με
βάση το εθνικιστικό και ρατσιστικό σκέπτεσθαι!) ότι απλά
δεν είχαν τέτοιο δικαίωμα. Είναι απόδειξη αδιαφορίας και
όχι σεβασμού , κάθε φορά που ένας τυφλός σκοντάφτει βαδίζοντας επάνω στην ειδική για αυτόν πλακοστρωμένη διαγράμμιση επειδή επάνω της «βρέθηκε» μια τρύπα, μια
πινακίδα ή ακόμα και ένα αυτοκίνητο και κάθε φορά που

Η ΑΝΑΠΗΡΙΑ
ΣΤΟΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΜΑΣ
ΚΟΣΜΟ

ΙΔΙΟΤΕΛΕΙΑ
Είναι αλήθεια ότι κριτήριο της ποιότητας και του πολιτισμικού επιπέδου κάθε κοινωνίας αποτελεί ο τρόπος αντιμετώπισης των ανάπηρων ανθρώπων της, αλλά και γενικότερα
των ευπαθών ομάδων και ατόμων. Εύκολα αυτό επαληθεύεται αν δούμε την αντιμετώπιση και κοινωνική πρόνοια των
ανήμπορων συνανθρώπων μας στις αναπτυσσόμενες για
παράδειγμα χώρες. Αυτό το πολιτισμικό και κοινωνικό κεκτημένο στο οποίο αναφέρομαι θα αποτυπωνόταν σε μία
πρόταση ως σεβασμός, αποδοχή και υποστήριξη κάθε ιδιαιτερότητας και διαφορετικότητας δίχως όρους και προϋποθέσεις. Συμβαίνει όμως κάτι τέτοιο στην πράξη;
Αποδεχόμαστε σεβόμενοι ως ατομική επιλογή, στάση ή κατάσταση και δεδομένο, την πολιτισμική, πολιτική, οικονομική, κοινωνική, εθνική, θρησκευτική, αισθητική, ερωτική,
φυλετική , υγείας ή αδυναμίας και κάθε άλλη διαφορετικότητα ατόμων ή ομάδων; Και δεν αναφέρομαι μόνο στην ελληνική πραγματικότητα. Μήπως «αποδεχόμαστε» άκοπα
και ανέξοδα μόνο τη διαφορετικότητα εκείνη η οποία δε
μας απειλεί, δεν προσβάλλει τα συμφέροντά μας και με κανένα τρόπο δε μας θίγει;
Εύκολα και μάλλον υποκριτικά αυτάρεσκα θα έλεγε κάποιος ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχουν φυλετικές ή άλλου
τύπου διακρίσεις και ρατσισμός. Τα αμέτρητα όμως παραδείγματα στυγνής εργασιακής εκμετάλλευσης αλλοδαπών
στις πόλεις και την επαρχία μαρτυρούν το αντίθετο. Όπως
και οι αριστεύσαντες αλλοδαποί μαθητές που έγιναν είδηση προκειμένου να γίνουν σημαιοφόροι ή παραστάτες

ένα αναπηρικό αμαξίδιο εγκλωβίζεται και στερείται την
πρόσβαση, όχι μόνο στο δρόμο αλλά στην ίδια τη ζωή. Είναι
απόδειξη θρησκευτικού φανατισμού, μισαλλοδοξίας και όχι
αποδοχής, η άρνηση κάποιων να δεχτούν το δικαίωμα των
αλλόθρησκων συνανθρώπων τους να έχουν το δικό τους
λατρευτικό χώρο κλπ, κλπ, κλπ…. Θα αποφύγω την παράθεση σωρείας παραδειγμάτων που αποδεικνύουν τη μη
αποδοχή της διαφορετικότητας από το σύνολο της κοινωνίας μας, αναφέροντας μία γενικευμένη αρνητική και αντικοινωνική πρακτική για την οποία πιστεύω καίτοι έχουμε
κοινή αντίληψη όλοι μας και τη στηλιτεύουμε μόνο θεωρητικά, παρά ταύτα, στην πράξη ζει και βασιλεύει!
ΡΟΥΣΦΕΤΙ, ΔΙΑΦΘΟΡΑ, ΠΕΛΑΤΕΙΑΚΟ ΚΡΑΤΟΣ
Κάθε φορά που ζητούμε μία χάρη από ένα άτομο εξουσίας,
αδικούμε εν γνώσει μας ένα συνάνθρωπό μας που είχε το
δικαίωμα αλλά όχι τη γνωριμία. Κάθε φορά που μία μάνα
(νομιμοποιημένη ηθικά ως μάνα… που για το παιδί της τόκανε!!) βολεύει το παιδί της με συμφωνία κάτω από το τραπέζι , εν γνώσει της αδικεί το παιδί μιας άλλης μάνας. Κάθε
φορά που ένας πολιτικός ρουσφετολογεί κρυφά και φανερά, γενικεύει, νομιμοποιεί, συντηρεί και θεσμοθετεί
άτυπα αυτή την πρακτική, διαμορφώνοντας μία πραγματικότητα τόσο ισχυρά αναξιοκρατική ώστε να υποχρεώσει και
την όποια υγιή μειοψηφία να διαβρωθεί ενδίδοντας στις
ίδιες μεθόδους ,αφού αλλιώς δε θα επιβιώσει.

Ειδική έρευνα έδειξε εντυπωσιακά αποτελέσματα
Όπως μας ενημερώνει ο Δημοσθένης Δόγκας, συμμετείχε
προ μηνών σε μια διεθνή συνάντηση μηχανοδήγησης στο
Αυτοκινητοδρόμιο των Σερρών. Εκεί η “Δημοτική Βούληση”
πραγματοποίησε μια μεγάλη έρευνα με ερωτηματολόγια
στους συμμετέχοντες (θεατές και οδηγούς) η οποία έδωσε
πολύ ενδιαφέροντα αποτελέσματα:
Οι ερωτηθέντες που προέρχονταν από πόλη εκτός των Σερρών, σε ποσοστό άνω του 92% απάντησαν ότι “αν υπήρχε
ανάλογη πίστα στην περιοχή τους, θα συμμετείχαν πιο
συχνά σε ανάλογες διοργανώσεις”. Το ποσοστό ανέβηκε
ακόμη παραπάνω στους ερωτηθέντες που προέρχονταν
από την Αττική.
Η ίδια έρευνα γνώμης έδειξε ότι το 83% των ερωτηθέντων
κρίνουν την παρεχόμενη εκπαίδευση για οδηγούς στη
χώρα μας ως “φτωχή – τυπική”, ενώ το 89% των συμμετεχόντων στην έρευνα απάντησε ότι η ύπαρξη πάρκων οδικής
και κυκλοφοριακής αγωγής είναι “πολύ σημαντική” για την
ασφάλεια στους δρόμους.
Ποσοστό άνω του 95% των συμμετεχόντων απάντησε ότι
διοργανώσεις μηχανοδήγησης (trackday) συμβάλλουν σημαντικά στην εμπέδωση μιας ορθής οδηγικής συμπεριφοράς και στην ασφαλή οδήγηση.

Αν στο μυαλό σου φίλε αναγνώστη/ρια πλανάται το ερώτημα, τι σχέση έχει το ρουσφέτι, η αδιαφάνεια και το πελατειακό κράτος, με τη μη αποδοχή και σεβασμό στη
διαφορετικότητα, η απάντηση είναι πολύ απλή. Και τα δύο
συντηρούνται και συνεχίζουν να συμβαίνουν εξαιτίας της
ίδιας κοινωνικής και ατομικής μας νόσου, της ιδιοτέλειας.
Ο υπερμεγέθης πρωτόγονος εαυτός μας, ανασφαλής , φοβικός, εγωπαθής και ανικανοποίητος, που με ασυναγώνιστη ευκολία, παρακαλάει και κλαψουρίζει στα
δύσκολα και κοκκορεύεται ακόμα και στην τυχαία επιτυχία, αδιαφορεί για τον πόνο, τα δικαιώματα ή τις
ανάγκες του διπλανού του. Στον ελάχιστο ελεύθερό
του χρόνο είναι φιλεύσπλαχνος, ανεκτικός ειλικρινής,
δίκαιος υποστηρικτικός, δοτικός, διακριτικός και καλόψυχος. Θα έλεγε κανείς ότι ο άνθρωπος, παρά το ότι
είναι απλά ένα αιωρούμενο (ούτε καν ιπτάμενο) ασήμαντο και φθαρτό σκουπιδάκι με διασταλτική αυτοαντίληψη, έχει άποψη για τα πάντα. Και έχει άποψη διότι
εκτός από τα παραπάνω, έχει μυαλό, μνήμη και κρίση.
Αυτό είναι και το βασικό του όπλο και εργαλείο για να νικήσει τον ιδιοτελή νεάντερταλ μέσα του. Όποιος δεν το καταφέρνει αυτό εύκολα και αυθόρμητα, μπορεί απλά να
σκεφτεί ότι ο σεβασμός και η ανοχή στην ιδιαιτερότητα και
τη διαφορετικότητα, δεν είναι διακριτική ευχέρεια αλλά
υποχρέωση, αφού η ίδια η ζωή επιφυλάσσει σε όλους μας,
το δυσάρεστο ραντεβού με τη διαφορετικότητα της αναπηρίας για παράδειγμα. Αν δεν ατυχήσουμε ώστε να συναντηθούμε μαζί της στον ενεργητικό και ζωτικό μας βίο, ούτε
και κάποιο από τα αγαπημένα μας πρόσωπα (στατιστικά
απίθανο), μάλλον θα βρεθούμε αντιμέτωποι στην Τρίτη μας
ηλικία, με τη μορφή κάποιου προβλήματος υγείας, οργανικής ανεπάρκειας ή δυσλειτουργίας. Δυστυχώς αυτή η προτεινόμενη τεχνική προκλητής ευαισθητοποίησης αν είναι
αποτελεσματική, το οφείλει και πάλι στο εγωιστικό και φοβικό μας σκέπτεσθαι.
…Ξέρω, ξέρω… είμαι απόλυτος, δεν πρέπει να είμαι αφοριστικός, αυτά παντού συμβαίνουν, καλώς ή κακώς και
τέλος πάντων δεν αφορούν την πλειοψηφία των περιπτώσεων αλλά μία νοσηρή μειοψηφία. Σε σχέση μάλιστα με
άλλες κοινωνίες είμαστε πολύ καλύτεροι και αυτός είναι ο
λόγος που αισθάνομαι υπερήφανος που είμαι Έλληνας!!
Γι’ αυτό και το θέμα του άρθρου της επόμενης εβδομάδας
θα αφορά την υπερηφάνεια και τυχαιότητα, μιας και
καλώς ή κακώς έτσι είναι ο κόσμος μας!!
Aλέξανδρος Καλοχριστιανάκης
Μουσικός - Καθηγητής Ειδικής Φυσικής Αγωγής
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ΕΒΔΟΜΗ

Δράσεις με το πρόγραμμα “Erasmus”
3o Δημοτικό Βούλας

Τρώγοντας Υγιεινά –
Ζώντας με Άσκηση»
Τη Δευτέρα 23 Ιανουαρίου 2017 το 3ο Δημοτικό
Σχολείο Βούλας στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού
Εκπαιδευτικού Προγράμματος «Erasmus +» φιλοξένησε εκπαιδευτικές αποστολές από την
Ισπανία, τη Ρουμανία, την Πολωνία, την Ιταλία
και την Τουρκία. Οι εκπαιδευτικοί επισκέφθηκαν
και ξεναγήθηκαν στους χώρους του σχολείου,
συνομίλησαν με μαθητές, οι μαθητές τους έθεσαν ερωτήματα, δόθηκαν απαντήσεις και εν συνεχεία έγινε παρουσίαση του προγράμματος
από τους εκπροσώπους κάθε χώρας και ανταλλαγή καλών πρακτικών. Το θέμα του προγράμματος είναι: «Τρώγοντας Υγιεινά – Ζώντας με
Άσκηση» - Healthy Eating Active Living (HEAL).

Παράλληλα οι εκπαιδευτικές αποστολές επισκέφτηκαν και ξεναγήθηκαν σε χώρους πολιτιστικής και ιστορικής σπουδαιότητας.
Επίσης συναντήθηκαν με το Δήμαρχο των 3Β
Γρηγόρη Κωνσταντέλλο, ο οποίος παρέθεσε
προς τιμήν τους γεύμα και τους παρουσίασε σε
συντομία την ιστορία της πόλης.

Επόμενο ραντεβού με συμμετοχή και παιδιών
από το 3ο Δηδμοτικό, στα τέλη Μάη, στην Ιταλία.

Oι εργαζόμενοι της Περιφέρειας Αττικής σε στάση εργασίας
Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου, οι εργαζόμενοι στην Περιφέρεια Αττικής θα πραγματοποιήσουν ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, την Τρίτη 14 Φεβρουαρίου 2017, και ώρες από
12.30 - 15.30, προκειμένου όπως γράφουν στην ανακοίνωσή τους: «να συμμετέχουμε, για να
εκφράσουμε την αλληλεγγύη μας και να στηρίξουμε τους αγρότες, που θα πραγματοποιούν
συλλαλητήριο στην Αθήνα, στην Πλατεία Βάθη, μπροστά στο Υπουργείο Γεωργίας», όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση του Συλλόγου Υπαλλήλων Περιφέρειας Αττικής.
«Στηρίζουμε τα δίκαια αιτήματα της μικρομεσαίας αγροτιάς, γιατί νιώθουμε ότι είμαστε
στην ίδια πλευρά....

188.000
ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ
ΤΟ 2016
Έντεκα
πλειστηριασμοί
ακινήτων και κατασχέσεις
καταθέσεων σε 180.226
ΑΦΜ πραγματοποίησε το
2016 το υπουργείο Οικονομικών, σύμφωνα με τα
στοιχεία που έδωσε στη
Βουλή η υφυπουργός Οικονομικών, κ. Παπανάτσιου. Συγκεκριμένα, το
πλήθος των κατασχέσεων
καταθέσεων μέσα στο
2016 ανήλθε σε 188.363,
επί κατασχεθέντος ποσού
124.482.369 ευρώ. Οι κατασχέσεις αφορούν σε
180.226 Α.Φ.Μ. Το ίδιο διάστημα πραγματοποιήθηκαν
11 πλειστηριασμοί ακινήτων, η συνολική αξία των
οποίων
ανήλθε
σε
8.469.900 ευρώ.

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
ΚΟΡΩΠΙ, 22-12-2016
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Της με αριθμό πρωτ. 22159/2016
Απόφασης Δημάρχου που αφορά
στην “Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας για την τήρηση των πρακτικών Συνεδριάσεων του Δημοτικού
Συμβουλίου έτους 2017”.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ
Αποφασίζουμε
Καθιερώνουμε για την Προϊστάμενη
του τμήματος υποστήριξης πολιτικών οργάνων του Δήμου Κρωπίας,
Πετιμεζά Ιωάννα του Αντωνίου κλάδου ΠΕ Διοικητικού (μόνιμη υπάλληλος),
που
τελεί
χρέη
πρακτικογράφου του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κρωπίας την

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ, ΒΟΥΛΑΣ, ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΥΠ. ΔΟΜΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΒΑΣ. ΚΩΝ/ΝΟΥ 25, 16672 ΒΑΡΗ
Πληροφορίες: Κ. Κεχαΐδου, Μ. Σταματελάτου
Τηλ. 213 2030411, 213 2030482
Fax: 2132030456
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ο Δήμαρχος Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης ανακοινώνει ότι με την υπ’
αριθ. 1/2017 Απόφαση Δημοτικού
Συμβουλίου αποφασίστηκε η έγκριση
του Α’ σταδίου της μελέτης “Αναθε-

υπερωριακή της απασχόληση από 11-2017 έως 31-12-2017 με αμοιβή
πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου,
και καθορίζουμε ως ανώτατο όριο τις
είκοσι (20) ώρες ανά μήνα υπερωριακής απασχόλησης.
Η απαιτούμενη δαπάνη για τις υπερωρίες έτους 2017 της πρακτικογράφου του Δημοτικού Συμβουλίου θα
καλυφθεί από τον: Κ.Α. 10-6012.002
(Αμοιβή τήρησης πρακτικών Δ.Σ.) πίστωσης ύψους 1.500,00ευρώ.
Η κατανομή των ωρών απασχόλησης
θα γίνεται κάθε μήνα με βεβαίωση
του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου ανάλογα με τις ανάγκες της
υπηρεσίας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Δημήτριος Ν. Κιούσης

ώρηση - Τροποποίηση του Εγκεκριμένου Ρυμοτομικού Σχεδίου της περιοχής Κόρμπι Δ.Ε. Βάρης” στα
πλαίσια της μελέτης: «Κτηματογράφηση - Πράξη Εφαρμογής Επέκτασης Σχεδίου Πόλεως σε οικιστικές
περιοχές Α και Β κατοικίας του
Γ.Π.Σ.», καθώς και η ανάρτηση
αυτής. Η ανάρτηση θα λάβει χώρα
στο Κοινοτικό κατάστημα της Βάρης
(Βασ. Κων/νου 25, Βάρη) από
13.02.2017 έως 28.02.2017. Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες να
λάβουν γνώση και να εκφράσουν
τυχόν αντιρρήσεις εντός 15 ημερών
από τη δημοσίευση της παρούσης.
Ο δήμαρχος
Γρηγόρης Κωνσταντέλλος

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
17ο χλμ. Λεωφ. Μαραθώνος
153 51 Παλλήνη
Πληροφορίες: Γ. Ψαρομιχαλάκης
Τηλ. : 213 2005333
FAX : 213 2005359
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής, διακηρύττει ότι:
1. Εκτίθεται σε ανοικτή διαδικασία
επιλογή αναδόχου κατασκευής
έργου με ενσφράγιστες προσφορές
με το σύστημα με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.
4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις
Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/
ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» η εκτέλεση του
έργου: «Αποκατάσταση οδικού δικτύου του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας»,
με
προϋπολογισμό
150.000,00 € με αναθεώρηση και
Φ.Π.Α. Η αξία σύμφωνα με την μελέτη ανέρχεται για την δαπάνη εργασιών στο ποσό των 89.120,90€ χωρίς
το ΓΕ & ΟΕ 18% 16.041,76€, απρόβλεπτα 15% 15.774,40€, αναθεώρηση 30,00 € και Φ.Π.Α. 29.032,09€.
2. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 14
/ 03 / 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00
π.μ. (ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών),
στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών
Έργων της Περιφερειακής Ενότητας
Ανατολικής Αττικής (17οχλμ. Λ. Μαραθώνος στην Παλλήνη 2ος όροφος)
ενώπιον αρμόδιας επιτροπής.
Αν, για λόγους ανωτέρας βίας, δεν
διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την
ορισθείσα ημέρα ή αν μέχρι τη μέρα
αυτή δεν έχει υποβληθεί καμία προσφορά, η αποσφράγιση και η καταληκτική
ημερομηνία
αντίστοιχα
μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη
ημέρα, με απόφαση της αναθέτουσας
αρχής. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται
εγγράφως, πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, σε όσους οικονομικούς φορείς
έλαβαν τα έγγραφα της σύμβασης και

2ο Γυμνάσιο Βάρης

Τα Μαθηματικά
στην Τέχνη
Το 2ο Γυμνάσιο Βάρης συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό
πρόγραμμα ERASMUS+, κατά την περίοδο 20162018, αναλαμβάνοντας το έργο Maths in Art (Τα
Μαθηματικά στην Τέχνη), σε συνεργασία με άλλες
6 χώρες: Γερμανία, Πολωνία, Ιταλία, τη Λιθουανία,
Κύπρο και Τουρκία και είναι ένα από τα 85 σχολεία
όλης της Ελλάδας, των οποίων εγκρίθηκαν τα προγράμματά τους από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Το καινοτόμο πρόγραμμα αφορά αφενός στην προώθηση ποικίλων δημιουργικών, ευχάριστων και εύληπτων, για τους μαθητές, μεθόδων εκμάθησης των
μαθηματικών, και αφετέρου, στη διερεύνηση της
διάχυσης των μαθηματικών εννοιών σε πολλά
άλλα γνωστικά πεδία.
Το πρόγραμμα υλοποιείται με διαθεματικές δράσεις που υποστηρίζουν και παρουσιάζουν -καθοδηγούμενοι από τους αρμόδιους εκπαιδευτικούςμαθητές του Γυμνασίου.

αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ και στην
ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής,
εφόσον διαθέτει. Αν και στη νέα αυτή
ημερομηνία δεν καταστεί δυνατή η
αποσφράγιση των προσφορών ή δεν
υποβληθούν προσφορές, μπορεί να
ορισθεί και νέα ημερομηνία, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων
των δύο προηγούμενων εδαφίων.
Στην δημοπρασία έχουν δικαίωμα
συμμετοχής τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ : (α) οι
προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ στην
Α2 τάξη και άνω, για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, (β) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε
λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης προσκομίζουν τις δηλώσεις
και πιστοποιητικά που περιγράφονται
στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016, (γ) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι
σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες
χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό
ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5
και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I
της ως άνω Συμφωνίας, ή σε τρίτες
χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς
συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα
διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων
συμβάσεων, προσκομίζουν πιστοποιητικό αντίστοιχου επαγγελματικού ή
εμπορικού μητρώου. Στην περίπτωση
που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο,
το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις
χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη
βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του
ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας
δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της
χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου
είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός
φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα
του άρθρου 21 της διακήρυξης, (δ) Οι
ενώσεις οικονομικών φορέων συμμε-

τέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3
και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε)
και 3 (β)του άρθρου 76 του ν.
4412/2016.
3. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις της ΣΑΕ 068 του Π.Δ.Ε. με
ενάριθμο έργου 1997ΣΕ06800002.
Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.
4. Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε
2.439,02€ κατά τους όρους της παρ.
1 α) του άρθρου 72 του ν. 4412/2016.
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών
φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση
καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των
οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση έχει ισχύ έξι (6)
μήνες και τριάντα (30) ημέρες μετά
την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού, ήτοι 14-10-2017.
5. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης
του έργου ορίζεται σε δύο (2) μήνες
από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
6. Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου
97 του Ν. 4412/16, για διάστημα έξι
(6) μηνών από την ημερομηνία λήξης
της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.
7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας
θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής
8. Όλα τα τεύχη της μελέτης (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κλπ.)
βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Περιφέρειας Αττικής
www.patt.gov.gr στην ενότητα: Ενημέρωση (Διαδρομή: Αρχική – Ενημέρωση - Διαγωνισμοί - Δημοπρατήσεις
Τεχνικών Έργων) και στα γραφεία
της Δ.Τ.Ε. της Περιφερειακής Ενότητας Ανατ. Αττικής, 17ο χλμ. Λ. Μαραθώνος στην Παλλήνη (2ος όροφος)
πληροφορίες στα τηλέφωνα 213
2005333, FAX επικοινωνίας 213
2005359, αρμόδιος υπάλληλος για
επικοινωνία κος Γ. Ψαρομιχαλάκης
όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
λάβουν γνώση, να παραλάβουν το
αριθμημένο τεύχος οικονομικής προσφοράς τους κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες μέχρι και την 09-03-2017
ημέρα Πέμπτη.
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ
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“Χρυσός” μεζές, προστατευόμενο χέλι
αποκαλύφθηκε στο Κορωπί!
Καθηγητής ιχθυολογίας και συνεργοί του είχαν στήσει ολόκληρη βιομηχανία πώλησης το προστατευόμενου χελιού
Anguilla Anguilla, με βάση εγκαταστάσεις στο Κορωπί.
Μετά από επεξεργασία γόνου χελιών κατάφερναν να τα
πουλάνε στην αγορά της Κίνας προς 12.500 ευρώ το κιλό.
Συγκεκριμένα εισήγαγαν γόνο χελιών Anguilla Anguilla από
την Ισπανία και τα έβαζαν σε δεξαμενές στο Κορωπί, όπου
αναλάμβαναν την πάχυνσή τους για να πολλαπλασιάσουν
το κέρδος. Στη συνέχεια, έπαιρναν το γόνο και τον πουλούσαν έναντι 12.500 €, καθώς στην Κίνα αποτελεί…
γκουρμέ γεύση που χρυσοπληρώνεται από πλούσιους Κινέζους.
Σε μεγάλες δεξαμενές στο Κορωπί εντοπίστηκαν 1.250
κιλά γόνου, η αξία των οποίων, σύμφωνα με τους αξιωματικούς της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας, φθάνει

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 στην
Πνευματική Εστία Βούλας (Αγ. Ιωάννου).
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

περίπου τα 15.000.000 ευρώ. Οι αποστολές των χελιών γίνονταν αεροπορικώς σε ειδικές συσκευασίες, όπου τα
χέλια μπορούσαν να επιβιώσουν για τουλάχιστον 48 ώρες,
ενώ στα παραστατικά της μεταφοράς βαφτίζονταν λαβράκια ή τσιπούρες.
«Εγκέφαλοι» της οργάνωσης φέρονται ένας καθηγητής ιχθυολογίας σε ΤΕΙ και συνάδελφός του
από την Πρέβεζα.
Την υπόθεση χειρίστηκαν στελέχη της Διεύθυνσης Οικονομικής
Αστυνομίας
και
της
Ελεγκτικής Υπηρεσίας Τελωνείων
Αττικής της Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων. Την περασμένη Παρασκευή σε παράλληλες αστυνομικές επιχειρήσεις σε Αττική, Αιτωλοακαρνανία, Θεσπρωτία και Πρέβεζα, συνελήφθησαν εννέα μέλη
της οργάνωσης, ηλικίας από 31 έως 62 ετών (7 άνδρες και
2 γυναίκες).
Σημειώνεται ότι η διακίνησή του συγκεκριμένου είδους επιτρέπεται μόνο εντός των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
ενώ απαγορεύεται η εξαγωγή του σε τρίτες χώρες.
Το δίκτυο λειτουργούσε σε πέντε ευρωπαϊκές χώρες, (Ελλάδα, Ισπανία, Γαλλία, Πορτογαλία και Ιταλία).
Σύμφωνα με τους αξιωματικούς που χειρίστηκαν την υπόθεση, οι κατηγορούμενοι αρχικά εισήγαγαν από την Ισπανία
στη χώρα μας, μέσω ισπανικής εταιρείας, η οποία αποτελούσε το επιχειρησιακό κέντρο της οργάνωσης, μεγάλες
ποσότητες γόνου Anguilla- Anguilla. Οι ποσότητες αυτές
μεταφέρονταν με φορτηγό-ψυγείο μέσω Ιταλίας και αποθηκεύονταν σε ειδικά τροποποιημένες δεξαμενές, σε αποθήκη στο Κορωπί Αττικής.
Οι συλληφθέντες με την ποινική δικογραφία που σχηματίστηκε
σε βάρος τους για παραβάσεις της φορολογικής νομοθεσίας και
της νομοθεσίας για το περιβάλλον οδηγηθήκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα και παραπέμφθηκαν στον ανακριτή.
Πηγή: www.huffingtonpost.gr/

Πρόγραμμα υγείας στα ΚΑΠΗ Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης

ΓΑΜΟΙ
Ο ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ
και της ΜΑΡΙΑΣ, το γένος ΦΡΑΓΚΟΥ, που γεννήθηκε στο Μαρούσι και κατοικεί στην Βούλα Αττικής
και η ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΧΕΛΙΩΤΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ και
της ΑΔΑΜΑΝΤΙΑΣ, το γένος ΔΗΜΑ, που γεννήθηκε
στο Μαρούσι και κατοικεί στη Βούλα Αττικής θα τελέσουν το γάμο τους στον Αγιο Γεώργιο Καβουρίου.

ΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο στην περιοχή Ντράφι Πικερμίου (Ιώνων & Θερμοπυλών), επικλινές με
θέα θάλασσα και αεροδρόμιο 680 τ.μ. Πληροφορίες στο 210 6044993.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟ Ι.Χ.
Από χέρι ιδιώτη, ζητάει ιδιώτης να αγοράσει
αυτοκίνητο μεταχειρισμένο σε καλή κατάσταση με λίγα χιλιόμετρα, κάτω από 1600 κυβικά.
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 μίσθωμα έως 300 ευρώ.
Πληροφορίες κα Ειρήνη 6945468303.

Με εθελοντές γιατρούς και δωρεάν επισκέψεις
Στα πλαίσια της συνεχούς φροντίδας της υγείας των
μελών των ΚΑΠΗ στο Δήμο 3Β, για το μήνα Φεβρουάριο το πρόγραμμα Εθελοντών Γιατρών είναι:
H Eθελόντρια Eιδική Παθολόγος Αγγελική Παπμιχαήλ θα βρίσκεται:
Την Πέμπτη 23 Φεβρουαρίου 2017 από τις 10:00 έως
τις 11:30 θα βρίσκεται στο ΚΑΠΗ Βούλας.
Oι Εθελοντές Ιατροί - Ειδικοί Παθολόγοι Νικόλαος
Σουλιώτης και η Ευσταθία Σορολή θα Δέχονται τα
μέλη των ΚΑΠΗ στο Παθολογικό Κέντρο και συγκεκριμένα στο ιατρείο τους στη Λεωφόρο Βάρης 6,
τηλ.: 212 105 3500 κάθε Τετάρτη από τις 16:00 έως
τις 18:00 (κατόπιν ραντεβού).
Οι Εθελοντές Ιατροί Γεώργιος Φλεβαράκης – Ορθοπεδικός Χειρουργός και η Αναστασία Ντόγκα Αναστασία – Φυσίατρος θα δεχθούν τα μέλη των ΚΑΠΗ στις
13 Φεβρουαρίου από τις 17.00 έως τις 19.00 στο ιατρείο τους στην Οδό Βασ. Παύλου 86 (είσοδος από
Διγενή). Οι συναντήσεις μόνο κατόπιν ραντεβού τηλ.
210.89 96- 609.

Η εθελόντρια Κλινική Διαιτολόγος Μαρίνα Μουγκρίδου θα δέχεται τα μέλη των ΚΑΠΗ κατόπιν ραντεβού
στο τηλ.: 210-98 39 350.
Τη Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου 2017 στις 9:30 - 11:30
Τη Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου 2017 στις 9:30 - 11:30
Τα μέλη των ΚΑΠΗ Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης
μπορούν να επισκέπτονται τη διαιτολόγο στο κτίριο
του ΚΑΠΗ Βάρης και συγκεκριμένα στο χώρο του φυσικοθεραπευτηρίου.
Οι επισκέψεις είναι δωρεάν εφόσον δεν ξεπερνούν
σε συχνότητα μία φορά το μήνα.
Ιατρείο Διακοπής Καπνίσματος:
Ο Εθελοντής Ιατρός - Πνευμονολόγος Λεωνίδας Πιλιλίτσης σε συνεργασία με την Κοινωνική Υπηρεσία
του Δήμου συνεχίζει δωρεάν τις ομάδες διακοπής
καπνίσματος.
Για πληροφορίες και συμμετοχές απευθυνθείτε στο
τηλέφωνο: 2132019914.

Για Συγχαρητήρια, Γάμους,
Κηδείες, Ευχαριστήρια, Συλλυπητήρια
Επικοινωνήστε
στην ΕΒΔΟΜΗ
210 6030.655, 210 8959.004
press@ebdomi.com

Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή
για τα παιδιά SOS 1056
Για οποιοδήποτε περιστατικό αφορά σε παιδί θύμα
βίας καλέστε στην «Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή για
τα παιδιά SOS 1056».
Για συμβουλευτική υποστήριξη σε παιδιά και ενήλικες καλέστε την «Ευρωπαϊκή Γραμμή Υποστήριξης
Παιδιών 116111».
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τα χρήσιμα και τ’ αχρείαστα...
Χ Ε Ι ΡΟΥ ΡΓΟ Σ ΟΥ ΡΟΛΟ ΓΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ.
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΗΣ MD
Eρμή Σουρλαντζή 12 Κορωπί
Τηλ. 2130 420400, 6945 298724
e-mail: giannakouris@yahoo.gr

N E O Ι ΑΤ Ρ Ε Ι Ο
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ
Γενικός ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ - ΟΖΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
Χειρουργική: ΜΑΣΤΟΥ - ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ ΠΡΩΚΤΟΥ - Λαπαροσκοπική ΚΗΛΩΝ

Τσακωνιάτης Ν. Μιχάλης
ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΣ
HΠΑΤΟΛΟΓΟΣ
ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Βιορρυθμιστική Ιατρική: ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ, ΑΠΟΤΟΞΙΝΩΣΗ, ΑΝΟΣΟΕΝΙΣΧΥΣΗ, 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

ΕΝΑΡΞΗ ΙΑΤΡΕΙΟΥ
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

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

Ερμή Σουρλαντζή 12 Κορωπί
Τηλ. 2130 423 303, 6944 145 594
email: tsakoniatism@gmail.com

Πνευμονολόγος – Φυματιολόγος

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ, MD

Πιλιλίτσης Λεωνίδας

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

Πιστοποιημένος ιατρός ΕΟΠΥΥ

ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ

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

Λομώξεις αναπνευστικού, ΧΑΠ, Βρογχικό άσθμα,
ιατρείο διακοπής καπνίσματος, ιατρείο μελέτης ύπνου, έλεγχος
αναπνευστικής λειτουργίας, (σπιρομέτρηση προ και μετά βρογχοδιαστολής), οξυμετρία, έλεγχος λειτουργίας αναπνευστικών μυών, καταγραφή
νυκτερινής οξυμετρίας, αλλεργικές δοκιμασίες

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

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

ikaraiskos@gmx.com
www.ikaraiskos.gr

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

email: anastassopulos@yahoo.co.uk

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Στ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ-ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ
Ιατρείο Υπέρτασης - Σακχαρώδη Διαβήτη

Ειδικός Ρευματολόγος

ΙΑΣΩΝ Α. ΠΕΤΡΟΥΤΣΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β. ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ

Ορθoπεδικός - Χειρουργός

Specialist in Clinical Hypertension
American Society of Hypertension
Μετεκπαιδευθείς εις Mayo Clinic

Αυτοάνοσα ρευματικά νοσήματα • Αυχεναλγία /
Οσφυαλγία • Οστεοαρθρίτις • Οστεοπόρωση
• Χρόνιος Μυοσκελετικός Πόνος

ΔΙΓΕΝΗ 21 (2ος όροφος) Βούλα
Τηλ. ιατρ.: 210 899 66 44 - κιν. 697 49 49 999

ΔΙΓΕΝΗ 12 Βούλα
Τηλ. 210 9658.142, κιν. 6984 419128

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

Ιατρός Ομίλου “ΥΓΕΙΑ”

Διγενή 12 & Βασ. Παύλου Βούλα
Τηλέφωνα 210 8992731, κιν. 6932915787

NOΣOKOMEIO:
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Κέντρο:

213 2163000

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

ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ: 210 8994.433
KENTPO YΓEIAΣ BAPHΣ - 213 2030.300

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

11 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017 - ΣΕΛΙΔΑ 21

ΕΒΔΟΜΗ

...για την υγειά μας
Απλή Βρογχοκήλη
Ο θυρεοειδής αδένας είναι ο μεγαλύτερος ενδοκρινής
αδένας στον άνθρωπο, με βάρος περίπου 20γρ. Αποτελείται από 2 λοβούς που ενώνονται μεταξύ τους με τον
ισθμό.
Ανατομικά βρίσκεται στο ύψος του 2ου ή 3ου κρικοειδή
χόνδρου της τραχείας.
Ο θυρεοειδής παράγει δύο βασικές θυροειδικές ορμόνες: την θυροξίνη (Τ4) και την τριιωδοθυρονίνη (Τ3), οι
οποίες ρυθμίζουν τον μεταβολισμό των ιστών.
Ο όρος βρογχοκήλη υποδηλώνει την ομοιογενή αύξηση
του μεγέθους του θυρεοειδούς (πέραν των 20γρ.) και
οφείλεται σε έντονο πολλαπλασιασμό των κυττάρων
του αδένα.
Σαν όζος χαρακτηρίζεται μία περιγραπτή, μεμονωμένη,
ψηλαφητή διόγκωση (εστιακή υπερπλασία των θυλακίων
του αδένα) σε ένα φυσιολογικό κατά τα άλλα θυρεοειδικό αδένα.
Όταν η διόγκωση του θυρεοειδούς (βρογχοκήλη) οφείλεται σε αντιρροπιστική υπερπλασία του αδένα χωρίς
να συνοδεύεται από ορμονική υπερέκκριση (υπερθυρεοειδισμό – τοξική βρογχοκήλη) ονομάζεται απλή ή μη
τοξική βρογχοκήλη. Αύξηση του μεγέθους του θυρεοειδή που προκαλείται από νεοπλάσματα ή φλεγμονές
του αδένα δεν κατατάσσεται στις απλές βρογχοκήλες.
Χαρακτηριστικό είναι επίσης ότι η δημιουργία της βρογχοκήλης είναι αργή διαδικασία που εξελίσσεται σε αρκετά χρόνια ή δεκαετίες.

περιοχές της Πίνδου, της Θεσσαλίας και της Εύβοιας),
όπου η πάθηση ενδημεί. Λόγω της μεγάλης συχνότητας
και της δυνατότητας πρόληψής της, η απλή βρογχοκήλη
αποτελεί για όλα τα κράτη ιατροκοινωνικό πρόβλημα.
Το κυριότερο αίτιο της απλής βρογχοκήλης ιδίως για
την ενδημική της εμφάνιση, είναι η ελλιπής πρόσληψη
ιωδίου με τις τροφές που οφείλεται σ’ ανεπαρκή περιεκτικότητα του εδάφους σε ιώδιο. Η ιωδιοπενία επίσης
αυξάνει την συχνότητα του κλινικά έκδηλου θυρεοειδικού καρκίνου.
Το ιώδιο που λαμβάνεται με τις τροφές στις βρογχοκηλογόνες περιοχές είναι μειωμένο, συνήθως κάτω από
50μg ημερησίως (αντί του φυσιολογικού που είναι 100150μg).
Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ότι ένα αβγό στην
Αθήνα έχει 13μg ιωδίου, ενώ ένα αβγό σε μία βρογχο-

Οι απλές βρογχοκήλες διαιρούνται, στις ενδημικές και
τις σποραδικές. Ενδημική καλείται η βρογχοκήλη όταν
ανευρίσκεται σε ποσοστό πάνω από 10% του πληθυσμού μιας περιοχής, ενώ η εμφάνιση μεμονωμένων περιπτώσεων σε μία χώρα ή ένα τόπο χαρακτηρίζεται σαν
σποραδική βρογχοκήλη. Στις σποραδικές βρογχοκήλες
η σημασία της έλλειψης του ιωδίου στην παθογένειά
τους είναι λιγότερο εμφανής από ότι στις ενδημικές,
όμως στο ατομικό ή οικογενειακό ιστορικό πολλών
ασθενών με σποραδική βρογχοκήλη υπάρχει σχέση με
ενδημικές εστίες.
Η απλή βρογχοκήλη επίσης διακρίνεται στην διάχυτη και
στην οζώδη ή πολυοζώδη, ανάλογα με τα μορφολογικά
ή ιστολογικά χαρακτηριστικά της. Δεν πρόκειται όμως
για διαφορετικές μορφές αλλά για εξελικτικά στάδια της
ίδιας πάθησης.
Η απλή μη τοξική βρογχοκήλη θεωρείται η περισσότερο
διαδομένη ενδοκρινοπάθεια στον κόσμο. Υπολογίζεται
ότι περισσότερα από 200.000.000 άτομα σ’ όλο τον
κόσμο εμφανίζουν αντιρροπιστική διόγκωση του θυρεοειδή. Το μεγαλύτερο ποσοστό εμφανίζεται σε γυναίκες. Η συχνότητα στο γυναικείο πληθυσμό είναι 7-9
φορές μεγαλύτερη από ότι στον ανδρικό πληθυσμό.
Στην χώρα μας η απλή βρογχοκήλη είναι συχνή
(>1.000.000) και υπάρχουν πολλές περιοχές (ορεινές

κηλογόνο περιοχή έχει μόνο 2μg ιώδιο.
Η προφυλακτική χορήγηση ιωδίου στον πληθυσμό (ιωδίωση του αλατιού) ακολουθείται από σαφή μείωση της
απλής βρογχοκήλης και των βαριών μορφών της που συνοδεύουν αυτή (υποθυρεοειδισμός ή ενδημικός κρετινισμός). Παρ’ όλο, όμως, ότι η έλλειψη του ιωδίου είναι ο
βασικότερος αιτιολογικός παράγοντας της ενδημικής
βρογχοκήλης, η επίδραση και άλλων παραγόντων, ενδογενών και εξωγενών, φαίνεται ότι είναι απαραίτητη για
την εκδήλωση της πάθησης.
Αυτό προκύπτει από το γεγονός ότι σε κάθε βρογχοκηλογόνο περιοχή μόνο ένα τμήμα του πληθυσμού εμφανίζει βρογχοκήλη, ενώ το σύνολο των κατοίκων
εκτίθεται στην έλλειψη του ιωδίου. Επίσης, η μεγαλύτερη, συχνότητα της βρογχοκήλης στις γυναίκες σε
σχέση με τους άνδρες, σε ορισμένες οικογένειες και
κατά την εφηβεία, προϋποθέτει την ύπαρξη κληρονομικών ή προδιαθεσικών παραγόντων, οι οποίοι ευνοούν
την εμφάνιση της απλής βρογχοκήλης στις βρογχοκηλογόνες περιοχές.
Υπάρχουν μερικές περιοχές στον κόσμο, στην οποία ενδημεί η βρογχοκήλη ενώ δεν υπάρχει έλλειψη ιωδίου
στις τροφές και αντίθετα άλλες με μεγάλη έλλειψη ιωδίου χωρίς ενδημική βρογχοκήλη. Σε περιόδους της αναπαραγωγικής ζωής των γυναικών, κατά τις οποίες

υπάρχουν αυξημένες ανάγκες θυρεοειδικών ορμονών,
όπως κατά την εφηβεία, κατά την εγκυμοσύνη ή κατά
την εμμηνόπαυση, αυξάνεται η συχνότητα της βρογχοκήλης όταν υπάρχει προδιάθεση.
Ορισμένα φάρμακα που αναστέλλουν την λειτουργία θυρεοειδικών ενζύμων έχουν βρογχοκηλογόνο δράση. Για
παράδειγμα η αλόγιστη χρήση ιωδιούχων σκευασμάτων,
όπως του Betadine, μπορεί σε μεγάλες δόσεις να προκαλέσει βρογχοκήλη και διαταραχές στην λειτουργία
του αδένα, σε άτομα με προδιαθεσικούς παράγοντες.
Συμπερασματικά οι μη τοξικές βρογχοκήλες οφείλονται
σε κάποιο αίτιο, που δυσκολεύει την βιοσύνθεση των θυρεοειδικών ορμονών. Το αίτιο αυτό μπορεί να είναι: η ιωδιοπενία, βρογχοκηλογόνες ουσίες – φάρμακα,
κληρονομικές διαταραχές στην σύνθεση των θυρεοειδικών ορμονών (δυσορμονογένεση), αυτοανοσολογικοί ή
αυξητικοί παράγοντες.
Όσον αφορά την συμπτωματολογία της απλής βρογχοκήλης στις περισσότερες περιπτώσεις, η αύξηση του μεγέθους του θυρεοειδή είναι αργή και προοδευτική και
δεν προκαλεί ενόχληση στον ασθενή εκτός από την τοπική διόγκωση. Η βρογχοκήλη μπορεί να πάρει μεγάλες
διαστάσεις χωρίς να προκαλέσει συμπτώματα. Σε σπάνιες περιπτώσεις, η διόγκωση του αδένα προκαλεί πιεστικά φαινόμενα με αποτέλεσμα την εμφάνιση
δύσπνοιας ή δυσφωνίας ή δυσκολία στην κατάποση. Η
βρογχοκήλη (ανάλογα του μεγέθους της) είναι εμφανής
με το μάτι και κυρίως κατά την κατάποση ή διαπιστώνεται με την ψηλάφηση του αδένα. Με την ψηλάφηση
του αδένα διαπιστώνεται το μέγεθος και η σύστασή του.
Η σύσταση του αδένα είναι ομοιογενής και μαλακή στις
πρόσφατες βρογχοκήλες, ενώ στις βρογχοκήλες που
χρονολογούνται από καιρό η σύσταση συνήθως είναι
ημίσκληρη και οζώδης.
Η θεραπεία της απλής βρογχοκήλης είναι συνήθως συντηρητική δηλαδή λήψη θυροξίνης η οποία έχει καλά αποτελέσματα. Σε σπάνιες περιπτώσεις όταν η βρογχοκήλη
είναι μεγάλη και υπάρχουν πιεστικά φαινόμενα τότε συστήνεται χειρουργείο. Το μεγάλο πρόβλημα της βρογχοκήλης δεν είναι η διαπίστωση, αλλά η διαφορική
διάγνωσή της από άλλες τρεις καταστάσεις που εμφανίζουν διόγκωση του θυρεοειδή: τον υπερθυρεοειδισμό,
την θυρεοειδίτιδα και τον καρκίνο του θυρεοειδή.
Η απλή βρογχοκήλη διακρίνεται εύκολα από τον υπερθυρεοειδισμό, λόγω της απουσίας των χαρακτηριστικών
συμπτωμάτων της υπερλειτουργίας του αδένα (ταχυκαρδία, εφιδρώσεις, απώλεια βάρους, νευρικότητα, αϋπνίες, τρόμο άνω άκρων κλπ.) και επιβεβαιώνεται με την
μέτρηση των θυρεοειδικών ορμονών (Τ3, Τ4) και της
TSH.
Αλέξανδρος Αποστολάκης
Ενδοκρινολόγος, alexapostol1911@gmail.com
πηγή: www.armonia-zoi.gr
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Διακρίσεις σε αθλητές του
Ναυτικού Αθλητικού Ομίλου Βούλας
Όπως πέρυσι έτσι και φέτος, η ομάδα Optimist του Ναυτικού Αθλητικού Ομίλου Βούλας ξεκινάει την καινούργια
χρονιά ΜΕ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ!
Ο αγώνας "ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΚΥΠΕΛΛΟ 2017" διοργανώθηκε
στις 28-29/1/2017 από τον Ι.Ο. Πειραιά με μεγάλη επιτυχία.
Έλαβαν μέρος 230 σκάφη απ' όλη τη χώρα!

Ο Πάτροκλος Μανδηλάρης παρουσιάστηκε πολύ σταθερός
στις ιστιοδρομίες της δεύτερης κυρίως μέρας και με τις
οδηγίες του προπονητή του, Ζαννέτου Μαλατέστα, κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο.
Πολύ καλή παρουσία στον αγώνα είχαν και οι υπόλοιποι
ιστιοπλόοι του Ν.Α.Ο.Β., με τον Σίμο Γαρυφαλλίδη και τον
Παναγιώτη Μαρκουλή να τερματίζουν στην 13η και την
14η θέση αντίστοιχα.

ΕΒΔΟΜΗ

ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΤΑΒΛΙ ΤΩΝ ΚΑΠΗ ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ
Το Κέντρο Ανοιχτής Προστασίας
Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ) του Δήμου
Κορωπίου, που διαχειρίζεται το νομικό του πρόσωπο “Σφηττός”, διοργάνωσε τουρνουά τάβλι, το οποίο
“τρέχει” από το Δεκέμβριο 2016.
Οι εμπνευστές της διοργάνωσης,
είναι, ο πρόεδρος της ΚΕΔΚ και
αντιπρόεδρος του Σφηττός-υπεύθυνος των ΚΑΠΗ, δημοτικός σύμβουλος Μανώλης Γρινιεζάκης και
το μέλος του ΚΑΠΗ Κιτσίου, Αντώνης Καραπάνος. Οι αγώνες συνεχίζονται
την
Τετάρτη
15
Φεβρουαρίου 2017 στο ΚΑΠΗ
Αγίας Μαρίνας (Λεωφ. Αγίας Μαρίνας 109) στις 16:00. Περιλαμβάνει αγώνες ζευγαριών και τελικό
αγώνα, με την τήρηση όλων των
τεχνικών κανονισμών διασφάλισης της ομαλής διεξαγωγής τους.
Η είσοδος και η συμμετοχή είναι
ελεύθερη.
Δηλώσεις συμμετοχής: 6945 31 03
66 και 22910-92510.

Απονομή κυπέλου στο νικητή Κωνσταντίνο Καραπάνο από τον Δήμαρχο Κρωπίας
Δημήτριο Κιούση.

ποιήθηκε, την Πέμπτη 8 Δεκεμβρίου
2016, στο ΚΑΠΗ Κιτσίου συμμετείχαν πολλά μέλη των ΚΑΠΗ, ανάμεσά τους και γυναίκες.
Στον τελικό βρέθηκαν, οι Κωνσταντίνος Καραπάνος και Θεμιστοκλής
Κεφαλάς. Νικητής ανεδείχθη το
μέλος του ΚΑΠΗ Κωνσταντίνος
Καραπάνος.

Ο Μανώλης Γρινιεζάκης απονείμει βραβείο
στον χαμένο του μεγάλου τελικού Θ.Κεφαλά.

Επόμενος αγώνας στο
ΚΑΠΗ Αγίας Μαρίνας

Πρώτος αγώνας στο
ΚΑΠΗ Κιτσίου
Στον πρώτο αγώνα που πραγματο-

Κιούση και του προέδρου της ΚΕΔΚ
και υπευθύνου των ΚΑΠΗ, Μανώλη
Γρινιεζάκη με νικητή, ύστερα από
«επεισοδιακό» αγώνα, τον τελευταίο!
Τα έπαθλα και η όλη οργάνωση στο
ΚΑΠΗ Κιτσίου ήταν προσφορά του
Αντώνη Καραπάνου, τον οποίον ευχαρίστησε ιδιαίτερα ο δήμαρχος.

Τιμητικός αγώνας δόθηκε μεταξύ
του Δημάρχου Κρωπίας Δημητρίου

Συνεχίζεται το τουρνουά με τη δεύτερη διοργάνωση στο ΚΑΠΗ Αγίας
Μαρίνας την Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου
2017, 16:00

Πρωτοχρονιάτικη πίτα και ευχαριστίες από τη “Θέτιδα”
Πραγματοποιήθηκε την Κυριακή (5/2)
η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας
2017 του συλλόγου “Θέτις” στο κλειστό της Βούλας που πλημμύρισε από
παιδιά και γονείς των ακαδημιών του.
Την έναρξη της γιορτής έδωσε ο
Πρόεδρος του συλλόγου Τάσος
Τριανταφύλλου. Χαρετισμό απηύθυναν ο Αντιπρόεδρος του ΟΑΠΠΑ του
Δήμου 3Β Γιάννης Αγαλιώτης, ο Δημοτικός Σύμβουλος - Αρχηγός Αντιπολίτευσης Δημήτρης Δαβάκης, η
Πρόεδρος της 1βαθμιας Εκπαίδευσης Δώρα Τριάντη, η Πρόεδρος της
2βαθμιας Εκπαίδευσης Μίμα Νικηφοράκη, αλλά και ο εκ των χορηγών
και αντιπρόεδρος του συλλόγου Πέτρος Λυμπέρης. Στη γιορτή παρευρέθη και ο Δημήτρης Κιούκης
Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου.
Το κόψιμο της πίτας έκανε ο Πρόεδρος του συλλόγου.
Η “Θέτις” ευχαρίστησε δια του προέδρου της, όλους τους γονείς και τα
παιδιά των ακαδημιών, καθώς την
εφετινή χρονιά ο σύλλογος αριθμεί

300 κορίτσια στο άθλημα του Βόλεϊ.
Ευχαρίστησε τους προπονητές μας
για την όλη προσφορά τους στο
πλάνο, τη σωστή εκμάθηση του
αθλήματος, αλλά και στην ανάδειξη
αθλητριών που στο μέλλον θα πλαισιώσουν την γυναικεία ομάδα.
Και βέβαια ευχαρίστησε όλους τους
χορηγούς και τους εθελοντές γονείς

του συλλόγου που προσφέρουν τις
υπηρεσίες τους προς τον σύλλογο,
αλλά και το Δήμο γιατί στέκεται
πάντα δίπλα τους.
Δεν παρέλειψε ο πρόεδρος να ευχαριστήσει τη γραμματέα του συλλόγου Δήμητρα Τσουβάλα «που είναι
στο Κλειστό κάθε μέρα σχεδόν όλο
το χρόνο και είναι εκεί ο άνθρωπος
όλων μας».
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Πέντε νίκες σερί για τον ΑΟΒ
Στην 3η θέση του βαθμολογικού πίνακα στην Β’ Κατηγορία
του πρωταθλήματος της ΕΠΣΑΝΑ έφτασε η ομάδα ποδοσφαίρου του Αθλητικού Ομίλου Βουλιαγμένης.
Με την τελευταία νίκη της ομάδας, το Σάββατο 4 Φεβρουαρίου 2017, συμπληρώνεται ένα σερί 5 μεγάλων επιτυχιών,
που έφερε τον ΑΟΒ στους 40 βαθμούς, με 13 νίκες, 1 ισοπαλία και 6 ήττες. Μετά την 20ή αγωνιστική, ο ΑΟΒ έρχεται
πίσω από την ομάδα του Γιάννη Παθιακάκη και από την πρωτοπόρο της κατηγορίας ομάδα της Άνοιξης.

Προηγήθηκαν οι νίκες:
Με τον ΑΟ Σταμάτας (0-1) για τη 19η αγωνιστική, την ΑΕ
Γέρακα (3-0) για τη 18η αγωνιστική, τον Γιάννη Παθιακάκη
(1-0) για τη 17η αγωνιστική και τον ΠΑΟ ΚΑλυβίων (2-3)
για τη 16η αγωνιστική.
Επόμενο ματς για τους αθλητές του Α.Ο.Β. απέναντι στον
Πρωτέα Παλαιάς Φώκαιας, είναι το Σάββατο 11 Φεβρουαρίου 2017 στο γήπεδο της Παλαιάς Φώκαιας.

Επιτυχίες και στο στίβο
Το Σάββατο 4 Φεβρουαρίου 2017 διεξήχθη ημερίδα κλειστού στίβου όλων των κατηγοριών στο Στάδιο Ειρήνης και
Φιλίας.
Στην ημερίδα συμμετείχαν 7 αθλήτριες του Αθλητικού Ομίλου Βουλιαγμένης, επιτυγχάνοντας μεγάλα ατομικά
ρεκόρ και σημαντικές διακρίσεις!
Εκπληκτική εμφάνιση είχε η Δάφνη Ευτυχία Λαβασά
(2001) στα 3000 μ. γυναικών, που έδειξε ότι το 2017 θα
πρωταγωνιστήσει στους δρόμους αποστάσεων στην κατηγορία των κορασίδων!
Αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι θέσεις των αθλητώντριών του ΑΟΒ:
3η στα 3000μ ΓΥΝΑΙΚΩΝ η ΛΑΒΑΣΑ ΔΑΦΝΗ-ΕΥΤΥΧΙΑ
(2001) με μεγάλο ατομικό ρεκόρ 10.26.83 (Α.Ρ.) και 1η επίδοση στην Ελλάδα στις κορασίδες για το 2017!
8η στα 200μ ΓΥΝΑΙΚΩΝ η ΒΛΑΡΑ ΜΑΡΙΝΑ-ΛΑΜΠΡΙΝΗ
(1998) με ατομικό ρεκόρ 26.85 (Α.Ρ.) και 5η επίδοση στις
νεάνιδες για το 2017.
Οι επόμενοι αγώνες για τους αθλητές-τριες του ΑΟΒ είναι
η ημερίδα κλειστού στίβου όλων των κατηγοριών στο κλειστό Προπονητήριο του Αγίου Κοσμά στις 11/2/17.
Προπονητές: Θωμάς Ιακωβάκης, Κυριάκος Μουτεσίδης.

Α.Ο. ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΤΕΑΣ KOBEI ΠΙΤΑ
O Αθλητικός Όμιλος «ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΤΕΑΣ» προσκαλεί
στην κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας, που θα
πραγματοποιηθεί την Κυριακή 12 Φεβρουαρίου 2017
και ώρα 11.00 στο κλειστό γυμναστήριο του 4ου Δημοτικού Σχολείου στην Κερατέα, όπου θα γίνει μια
μικρή επίδειξη προγραμμάτων από τα τμήματα Ρυθμικής Γυμναστικής.

Έτοιμο το «δώρο»
για τον Μελισσανίδη
Διάβασα πρόσφατα, στις 27 Ιανουαρίου, την ανακοίνωση της ΠΑΕ
ΑΕΚ, όπου αναφέρεται ότι εγκρίθηκε από το Κεντρικό Συμβούλιο
Αρχιτεκτονικής (ΚΕΣΑ) η μελέτη
κατασκευής του γηπέδου στη Νέα
Φιλαδέλφεια. Στην ίδια ανακοίνωση
αναφέρεται ότι μετά από αυτή την
έγκριση ανοίγει ο δρόμος για την
κατασκευή του γηπέδου.
Φτάνουμε λοιπόν, όπως όλα δείχνουν, στο τέλος του έργου. Η κυβέρνηση και η Περιφέρεια Αττικής
δίνουν ένα δώρο αξίας πολλών
εκατομμυρίων ευρώ στον επιχειρηματία Μελισσανίδη και στην εταιρία
του «ΠΑΕ ΑΕΚ». Δώρο αξίας πολύ
μεγαλύτερης των 20 εκατομμυρίων

ευρώ, που θα δοθούν από την Περιφέρεια, αφού θα πρέπει να συνυπολογισθούν και τα κέρδη που θα
αποκομίσει ο εν λόγω επιχειρηματίας από την εμπορική αξιοποίηση
του γηπέδου.
Ο λογαριασμός, φυσικά, θα πληρωθεί από όλους εμάς (άνεργους,
συνταξιούχους,
μικρομεσαίους,
αγρότες, και… και… και…). Η «αριστερή», (πέρασε και δεν ακούμπησε), κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ- ΑΝΕΛ,
φροντίζει τα «φιλαράκια» της, Μελισσανίδη και Αλαφούζο, που απ΄
ότι ξέρω δεν έχουν ξεμπερδέψει με
τη Δικαιοσύνη. Τους δίνει 30 εκατομμύρια ευρώ, για τις επιχειρήσεις

γράφει ο ΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

τους («ΠΑΕ ΑΕΚ» και «ΠΑΕ ΠΑΟ»),
ζεστό, δημόσιο, χρήμα.
Δεν ξεχνάμε βέβαια ότι από τις
προηγούμενες κυβερνήσεις είχε
γίνει το άλλο μεγάλο δώρο, στην
«ΠΑΕ Ολυμπιακός» και τον επιχειρηματία Κόκκαλη, με την σκανδαλώδη παραχώρηση του γηπέδου
«Καραϊσκάκη». Έτσι, για να είναι
όλοι ευχαριστημένοι…
Και εμείς, εξακολουθούμε να καθόμαστε αναπαυτικά στους καναπέδες μας (όσοι έχουν), ενώ 300 χιλ.
παιδιά υποσιτίζονται και 420 χιλιάδες νέοι επιστήμονες έχουν φύγει
έξω…

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Επεισοδιακή συνεδρίαση
και επανεκλογή Καπράλου
Στη θέση του προέδρου της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής
(ΕΟΕ) επανεκλέχθηκε ο Σπύρος
Καπράλος μετά τα αποτελέσματα
της ψηφοφορίας σε μια...επεισοδιακή συνεδρίαση της ΕΟΕ
(8.2.17). Ο εκ νέου επικεφαλής της
Ολυμπιακής Επιτροπής συγκέντρωσε την προτίμησε των 14
μελών που έδωσαν το «παρών»
στη συνεδρίαση εκ των 25 που
είχαν δικαίωμα. Σημειώνεται πως
από τη συνεδρίαση απείχαν 13
μέλη της ΕΟΕ που ουσιαστικά
πρόσκεινται στην πλευρά του έτερου υποψηφίου Ισίδωρου Κούβελου. Ο τελευταίος λίγες ώρες πριν
τη διαδικασία αισθάνθηκε αδιαθεσία, πόνους στο στήθος και εισήχθη στο νοσοκομείο. Κάτι που
οδήγησε τον προεδρεύοντα της
εκλογικής διαδικασίας να ζητήσει
την αναβολή της συνεδρίασης. Η
πλευρά Καπράλου αντέδρασε και
επικαλούμενη το καταστατικό, αντιπρότεινε πως για την αναβολή
έπρεπε να αποφασίσει η Ολομέλεια. Εκείνη την ώρα στα γραφεία
βρίσκονταν εκπρόσωποι από 14
Ομοσπονδίες, από το σύνολο των

27, προσκείμενες όλες στην
πλευρά Καπράλου και κατά πλειοψηφία αποφασίστηκε να γίνουν
οι εκλογές.
Η συγκεκριμένη εξέλιξη έφερε την
αντίδραση του Λάμπη Νικολάου,
του αρχαιότερου μέλους της ΕΟΕ
και προεδρεύοντος στη διαδικασία,
ο οποίος και αποχώρησε υποστηρίζοντας πως η ΔΟΕ δεν θ' αναγνωρίσει τη διαδικασία και το
αποτέλεσμά της.
Εξελέγη νέος προεδρεύων, Παύλος Κανελλάκης, ο αρχαιότερος
μετά τον Λάμπη Νικολάου και
πρώην πρόεδρος ΣΚΟΕ ο οποίος
και συνέχισε τη διαδικασία.
Από την πλευρά του Ισίδωρου
Κούβελου οι πρώτες πληροφορίες
αναφέρουν ότι θα αμφισβητηθεί η
διαδικασία.
Καπράλος – Κουβελος… μαλλιά
κουβάρια… χωρίς ντροπή… για
την ΚΑΡΕΚΛΑ …. (γιατί άραγε;;)
Από το 1896 μέχρι σημερα, ποια
είναι η ουσιαστική προσφορά προς
τον ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ της ΕΟΕ, εκτός

της Γιορτής κάθε 4 χρόνια για το
Άναμα της Ολυμπιακής Φλόγας,
και τη ετοιμασία της Αθλητικής
Αποστολής για τους Ολυμπιακούς
Αγώνες…..
Εκτός και αν μου πείτε, ότι, είναι
και Φύλακας της (Ολυμπιακής
Ιδέας και του Ευ Αγωνίζεσθε.)
Αυτές οι έννοιες έχουν σταματήσει να έχουν οποιαδήποτε αξία ειδικά στη Χώρα μας, η οποία της
έχει Γεννήσει σχεδόν από τους
πρώτους Ολυμπιακούς Αγώνες
από τη στιγμή που αυτές οι Ιερές
έννοιες έγιναν “Τσιφλίκι” Ξενόφερτων Βασιλιάδων και ανθρώπων
του Μεγάλου Κεφαλαίου…..
Προσωπικά τα έχω ζήση στο πετσί
μου όπως και οι Συναθλητές μου
με μία ουσιαστική διαφορά ο καθένας κρίνει τα πράγματα με το
δικό του σκεπτικό………
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Γράφεις;

ποίηση, πεζό, στοχασμούς;
Εχεις σκεφθεί να συμμετάσχεις
σε μία συλλογική έκδοση;
Η έκδοση είναι εδώ:
Ανθολογία Αττικής Ποίησης
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 επικοινωνίας, 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.
Βούλα, Παπάγου 6
Τηλ. 210 89 59 004, 6937 15 30 52
e-mail: press@ebdomi.com
web: ebdomi.com

