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H CETA, η ΦΕΤΑ 
και το κακό συναπάντημα

Υπογράψαμε και τη CETA – σιγά μη τυχόν και δεν

υπογράφαμε! «Πες – πες το κοπέλι, κάνει την κυρά
να θέλει», ή κατά την αρχαία εκ-

δοχή, «πολλαίσι πληγαίς, δρυς δα-
μάζεται» (με τα πολλά χτυπήματα

υποκύπτει και η δρυς – βελανιδιά).

Σιγά μη δεν υπέκυπτε και η ...ευρω-

παϊκή, η ανανεωτική, ή κατ’ ευφημι-

σμόν, η «ριζοσπαστική» αριστερά! Η

διαπραγμάτευση για την ΤΤΙΡ και τη

CETA άρχισε μετά την εφαρμογή

της Συνθήκης της Λισαβόνας (το

«Ευρωπαϊκό Σύνταγμα», που απορρίφθηκε από

τους λαούς – Γαλλία, Ολλανδία και η Συνθήκη από

την Ιρλανδία – και μπήκε πραξικοπηματικά «από το

παράθυρο», ως «Συνθήκη», το 2009. Πρόκειται περί

απάτης που έχει και νομικά ελαττώματα).

Η ΤΤΙΡ (Διατλαντική Εταιρική σχέση Εμπορίου και

Επενδύσεων ή Trans Atlantic Trade and Investment

Partnership) είναι συνθήκη οικονομικών και εμπορι-

κών σχέσεων, όπως το λέει ο τίτλος της, με τις

ΗΠΑ και δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί. Ο νέος πρό-

εδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει δηλώσει ότι

θέλει να την αναθεωρήσει, επί το συμφερότερο για

τις ΗΠΑ. Σε αντιπερισπασμό λοιπόν η Ε.Ε. επί-

σπευσε την ολοκλήρωση της υπογραφής και εφαρ-

μογής της CETA. Την Ολοκληρωμένη δηλαδή

Οικονομική και Εμπορική Συμφωνία (Comprehensire

Economic and Trade Agreement), με τον Καναδά.

Συνέχεια στη σελ. 2

του Κώστα 
Βενετσάνου

Απόφαση βόμβα ΣτΕ:
Δεν είναι πρόσφυγες!

γράφει ο Βασίλης Κασιμάτης

Σελίδα 16

Πρόληψη Ατυχημάτων

την Καθαρά Δευτέρα 
Σελίδα 21

Εμπορικό Κέντρο στις
Παρυφές του Κορωπίου;

Ο Δήμος απαντά
Σελίδες 7, 11

3 Ελληνική Αποκριά

Ο διατροφικός πόλεμος έρχεται. Η CETA και η ΦΕΤΑ
Εγκρίθηκε από την Ε.Ε. 

η συμφωνία CETA.

Από τα  1308 προϊόντα ΠΟΠ
(Προστατευόμενη Ονομασία Προ-

έλευσης) και ΠΓΕ (Προστατευό-

μενη Γεωγραφική Ενδειξη), με τη

CETA προστατεύονται στην

ΕΕ μόνο 173 (από τα  140 

ελληνικά ΠΟΠ  μόνο τα 16) 

Δεν υπάρχει  δέσμευση προ-

στασίας  του περιβάλλοντος.

Προβλέπεται ιδιωτικοποίηση

στην υγεία, παιδεία, ενέργεια,

νερό κ.λπ.) Σελίδα 13

3Δράκοι και αετοί...
Σελίδες 9, 10

Εφιαλτικά πρόστιμα...
Σελίδα 12
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Η θέση της εφημερίδας - σε καμμιά περίπτωση - δεν

συμπίπτει οπωσδήποτε με τα ενυπόγραφα άρθρα.

Επιτρέπουμε την αναδημοσίευση κειμένων μας, με

την αναφορά στην ΕΒΔΟΜΗ και στο συντάκτη.

Συνέχεια από τη σελ. 1

Το μεγαλύτερο μέρος των διαπραγματεύσεων έγινε

όταν στην Κυβέρνηση ήταν η Ν.Δ. – ΠΑΣΟΚ και τότε

ο ΣΥΡΙΖΑ αντιδρούσε στην κατάργηση της προστα-

σίας της πατενταρισμένης ελληνικής φέτας. Χαρα-

κτηριστικά, η εφημερίδα ΑΥΓΗ επί πρώτης

κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ, στις 6 Μαΐου 2015,

έγραφε: «Η Ελλάδα δεν θα υποστηρίξει τη συμφωνία
δισεκατομμυρίων μεταξύ Καναδά και Ε.Ε., αν δεν γί-
νουν τροποποιήσεις στο τελικό κείμενο για να δια-
σφαλίσει η Ελλάδα την κατοχύρωση της φέτας...».
Το δε πρακτορείο Reuters έλεγε ότι «ελοχεύει ο κίν-
δυνος να ναυαγήσει η συμφωνία σε περίπτωση ελλη-
νικού βέτο». Καλά!... Με τί κότσια;

Να θυμίσουμε επίσης ότι το Φεβρουάριο του 2014 η

Ραχήλ Μακρή ως εκπρόσωπος δέκα βουλευτών των

ΑΝΕΛ, στη συζήτηση σχετικής επίκαιρης ερώτησης

είχε χαρακτηρίσει την τότε κυβέρνηση Ν.Δ. – ΠΑΣΟΚ

«Κατώτερη των περιστάσεων...» και ανίκανη αφού

δεν μπορεί να προστατεύσει την ονομασία προέλευ-

σης και το γεωγραφικό προσδιορισμό του τυριού που

ονομάζεται «φέτα».

Τώρα, θα μπορούσε - και να ήθελε - ο Σταθάκης, όταν

μας πίεζαν για τη 2η αξιολόγηση κι όλα αυτά τα «κα-

τοχικά», να προβάλει βέτο για τη φέτα!

Η υπόθεση είναι ότι μας τα παίρνουν όλα. Κι όσα σου

παίρνουν, σε αποδυναμώνουν και στο τέλος «ψό-

φιος» πια, παραδίδεσαι. Αλλά ΔΕΝ φταίνε για τη συ-

νεχή υποχωρητική πολιτική μόνοι οι πολιτικοί. Αυτοί

έχουν την πρώτη και μεγαλύτερη ευθύνη, διότι καθο-

δηγούν το λαό. Τη μεγαλύτερη ευθύνη έχουν τα

ΜΜΕ και τα μίσθαρνα όργανά τους και οι Ευρωδεείς

ιδεοληψίες, που επηρεάζουν, εξαπατούν και τρομο-

κρατούν πολλαπλώς, καθημερινώς και επανειλημμέ-

νως το λαό.

Ευθύνη έχει το Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο(ΕΣΡ),

που δεν τους ελέγχει. Ευθύνη έχουν οι δικαστικοί,

οι νομικοί και ο κόσμος της διανόησης, που μένουν

απαθείς και δεν ενεργοποιούνται.

Ευθύνη τέλος έχει ο Λαός που μετατρέπεται σε κο-

πάδι, σε ραγιά και δεν ξεσηκώνεται! Που δεν σηκώ-

νεται, έστω, από τον καναπέ του.

Δεν πρόκειται για μια παραδοσιακή εμπορική συμφω-

νία ελεύθερων συναλλαγών, αλλά για την πλήρη απε-

λευθέρωση της ενιαίας αγοράς και την κατάργηση

όλων των ρυθμίσεων και φραγμών που αποτελούν

τροχοπέδη για την επέκταση των πολυεθνικών επι-

χειρήσεων και ταυτόχρονα δίχτυ ασφαλείας των θε-

μελιακών δικαιωμάτων του απλού πολίτη και

καταναλωτή.

Η πολυδιάστατη συνθήκη επεμβαίνει

κοινωνικών προτύπων όπως τα εργα-

σιακά δικαιώματα, η προστασία του

περιβάλλοντος, η ασφάλεια των τρο-

φίμων, οι κανονισμοί χρήσης τοξικών

ουσιών, η ιδιοκτησία των δημόσιων

αγαθών, η προστασία των ψηφιακών

προσωπικών δεδομένων, η υπόσταση

των κυρίαρχων κρατών και η ουσιαστική δημοκρατι-

κότητα των κοινωνιών.

Τέλος, άκρως σημαντική και επικίνδυνη είναι η ανα-

σταλείσα ευτυχώς, για μια πενταετία διάταξη της

Συμφωνίας, που προέβλεπε τη δυνατότητα, εταιρεία

να καθιστά υπόλογο Κράτος σέρνοντάς το στα διεθνή

δικαστήρια, γιατί δεν της επέτρεψε τη ρύπανση του

περιβάλλοντος (από τη δραστηριότητά της)!! 

Η ΑΡΧΗ της θεσμοθετημένης πλέον ΕΤΑΙΡΙΟΚΡΑ-

ΤΙΑΣ.

H CETA, η ΦΕΤΑ...

Αποκριάτικες εκδηλώσεις Σελ. 4, 5

Εγγυητικές για τις παραλίες ζητάει
η ΕΤΑΔ από 3Β Σελ. 6

Πόλεμος ΚΕΔΕ - Υπ. Εσωτερικών για
τις αλλαγές στην Τ.Α. Σελ. 7

“Το Ελληνόγλωσσον Ξενοδοχείον”
γιάννης κορναράκης Σελ. 8

Δράκοι και αετοί Φαίδρας Φραγκομανώλη -

Κοκκόλα Σελ. 9

Ο καθένας τη δουλειά του κα. Αρβε-
λέρ, Ηλίας Σταμπολιάδης Σελ. 11

Δημοπρατούνται οι μελέτες του ΚΕΛ
Σαρωνικού Σελ. 12

Η Ιωνική Προσω-κρατική φιλοσοφία
Πέτρου Ιωαννίδη Σελ. 14

Αθλητισμός & Αναπηρία Σελ. 17

Διαβάστε ακόμη

Κύκλο ομιλιών με θέμα «Το σχολείο της οικογέ-

νειας. Η οικογένεια του σχολείου» διοργανώνει ο

Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης συνεχίζοντας

την προσπάθεια διοργάνωσης σειράς σεμιναρίων

και ομιλιών που πραγματεύονται ζητήματα που απα-

σχολούν εκπαιδευτικούς και γονείς.

Οι ομιλίες, που απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

και γονείς, θα οργανωθούν σε συνεργασία με τη θε-

ραπευτική μονάδα για το παιδί «Σπύρου Δοξιάδη»

και την ψυχολόγο του Τμήματος Κοινωνικής Πολι-

τικής και Πολιτικών Ισότητας Φύλων του Δήμου

Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, Ανθούσα Πίκη.

Όλες οι ομιλίες θα πραγματοποιηθούν στην αίθουσα

«Ιωνία» (Λεωφ. Κ. Καραμανλή 18, Βούλα) και η εί-

σοδος είναι δωρεάν.

Παρασκευή 3 Μαρτίου, ώρα 19.00

Γονείς οι πρώτοι εκπαιδευτές του παιδιού τους.

Σταυρούλα Παπαδάκου – τ. Συντονίστρια Διευθύν-

τρια Παιδιατρικού Τμήματος Ασκληπιείου Βούλας

και Πρόεδρος Εφηβικής Ιατρικής.

Παρασκευή 10 Μαρτίου, ώρα 19.00

Τα καινούργια δεδομένα πάνω στις μαθησιακές δυ-

σκολίες και τα προβλήματα συμπεριφοράς στην

κανονική τάξη.

Δρ. Λιβανίου Ελένη – Εκπαιδευτική Ψυχολόγος

(PhD), Υπεύθυνη Ομάδας μαθησιακών δυσκολιών

Διαγνωστικής και Θεραπευτικής Μονάδας για το

παιδί «Σπ. Δοξιάδης», Μέλος Ελληνικής Εταιρίας

Δυσλεξίας, εξωτερική συνεργάτης Nottingham

Trent University.

«Το σχολείο της οικογένειας, 
η οικογένεια του σχολείου»

Κύκλος ομιλιών στο Δήμο Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης

Δεν έχεις, Όλυμπε, θεούς, μηδέ λεβέντες η Όσσα

Ραγιάδες έχεις, μάνα γη, σκυφτούς για το χαράτσι…

των Ευρωπαίων περίγελα και των αρχαίων παλιάτσοι».
Κωστής Παλαμάς, “Γύριζε”

Ο Δήμος 3Β συνεδριάζει

Ο Δήμος Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης συνεδριάζει

την 1η Μαρτίου ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, για συζή-

τηση και λήψη απόφασης σε 49 θέματα της Ημερήσιας

Διάταξης.

Λεπτομέρειες: www.ebdomi.com/προσεχή γεγονότα.
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«Η Φυσική μαγεύει… μικρούς και μεγά-

λους», ήταν ο τίτλος της ημερίδας που

οργάνωσε ο Δήμος Βάρης, Βούλας, Βου-

λιαγμένης, την Κυριακή, 12 Φεβρουα-

ρίου, στο Δημαρχείο στη Βούλα. Την

πρωτοβουλία της εκδήλωσης είχε το

Πρότυπο Εκπαιδευτήριο Αθηνών και του

διευθυντή του Γυμνασίου Ανδρακάκη

Κώστα με τη συνδρομή της Ένωσης Ελ-

λήνων Φυσικών.

Διακεκριμένοι επιστήμονες - φυσικοί,

χημικοί, γεωλόγοι, πλαισίωσαν την εκδή-

λωση καθώς και εκπαιδευτικοί από τα

σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτερόβαθ-

μιας εκπαίδευσης του Δήμου.

Η εκδήλωση έτυχε μεγάλης ανταπόκρι-

σης και η αίθουσα “Ιωνία” μετετράπη σε

εργαστήριο φυσικο-χημικών πειραμά-

των!

Ήταν μια πραγματική γιορτή, που όσοι

βρέθηκαν εκεί έφυγαν με τις καλύτερες

εντυπώσεις, αλλά και με μια γεύση της

εργαστηριακής ομορφιάς της φυσικής

και της χημείας.

Οι ομιλίες που είχαν προγραμματιστεί με

συγκεκριμένα θέματα είχαν ιδιαίτερο εν-

διαφέρον, όπως «Η ζωή των άστρων» με

τον Αστροφυσικό και επίτιμο Πρόεδρο

του  Πλανηταρίου, Δρ. Διονύση Σιμό-

πουλο, «Το παραμύθι της Οδύσσειας» με

την μαθηματικό Δρ. Παναγιώτα Πρέκα.

Ο φιλόλογος Δρ. Κωνσταντίνος Καλαχά-

νης, αναφέρθηκε στην έννοια του χρό-

νου, όπως αυτή ορίστηκε από τον

Αριστοτέλη, ενώ ο βιολόγος Δρ. Κων-

σταντίνος Φασσέας, Καθηγητής Γεωπο-

νικού Πανεπιστημίου, μίλησε  για την

επιστήμη και  τη διατροφή. 

Πειράματα ηλεκτρισμού και ακραίων, χα-

μηλών θερμοκρασιών που παρουσίασε ο

φυσικός – πειραματιστής Παναγ. Γκού-

μας, συνεπικουρούμενος από τους εκ-

παιδευτικούς  Μπάμπη Αλεξανδρίδη και

Κωνσταντίνο Γκιώνη (3ο Δημοτικό Βού-

λας).

Εντυπωσιακά πειράματα χημείας και…

χημικές «εκρήξεις» παρουσίασε ο χημι-

κός Δημήτρης Κονιδιτσιώτης συνεπι-

κουρούμενος από το Γιάννη Μουταφίδη,

εκπαιδευτικό Δημοτικού Βουλιαγμένης.

Η χημικός Ιωάννα Κόρκου (Σχολείο Β.

Σταυράκη), μύησε με μορφή παιχνιδιού

τούς μικρούς μαθητές στην τέχνη παρα-

σκευής αρωμάτων. 

Ο φυσικός Γιάννης Γάτσιος, “άνοιξε το

δρόμο” στους μαθητές να ανακαλύψουν

την ομορφιά και τη μαγεία της φύσης. 

Οι γεωλόγοι Πέτρος Χρυσοστομίδης και

Μαρία Ψυχογιού, παρουσίασαν τον

κύκλο της ζωής μέσα από τα πετρώματα:

«Γεννιόμαστε, ζούμε, αλλάζουμε, πεθαί-
νουμε; Ο κύκλος της ζωής μας». 

Τα παιχνίδια με το φως και τα χρώματα,

που παρουσίασε ο φυσικός Γιάννης Σο-

μολακίδης, μάγεψε τους μαθητές με

πρωτότυπα πειράματα, που συμμετείχαν

χωρίζοντας τους σε ομάδες. 

Η χημικός του Πρότυπου Εκπαιδευτη-

ρίου Αθηνών, Σοφία Ανδρακάκου, μαζί

με μαθήτριές της και την εκπαιδευτικό

του Δημοτικού Βάρκιζας, Κατερίνα

Μπερδούση, παρουσίασαν τον τρόπο

παρασκευής καλλυντικών. 

Τέλος, στο χώρο της σκηνής είχε μετα-

φέρει το STEM εργαστήριο του ο Δρ.

Αντώνης Σκέλλας, εκπαιδευτικός- υπο-

διευθυντής  και η εκπαιδευτικός Τόνια

Πιτσαρού, (4ο Δημοτικό Βούλας).

Στην έξοδο απ’ την αίθουσα των πειρα-

μάτων, η εκπαιδευτικός Μαρία Παπαθα-

νασίου από τα Εκπαιδευτήρια Πασχάλη

παρασκεύαζε και πρόσφερε παγωτό με

τη χρήση υγρού αζώτου.

Στην είσοδο του Δημαρχείου, εκπαιδευ-

τικοί και μαθητές από τα σχολεία 1ο, 2ο,

4ο Δημοτικό Βούλας και 1ο Δημοτικό

Βάρης, υπό την επίβλεψη των εκπαιδευ-

τικών τους  παρουσίασαν πειράματα και

κατασκευές που εκπόνησαν κατά το τρέ-

χον σχολικό έτος. 

Η εκδήλωση έκλεισε με την απονομή

βραβείων και αναμνηστικών δώρων από

το Δήμο προς τους μαθητές των δημοτι-

κών σχολείων της περιοχής που πρώτευ-

σαν στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό

Φυσικής της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών.

Στην πρόσκληση της εκδήλωσης από το

Δήμο, ανταποκρίθηκαν όλοι οι διευθυν-

τές των δημοτικών σχολείων του Δήμου.

Ο Δήμαρχος Γρηγόρης Κωνσταντέλλος,

έδωσε συγχαρητήρια σε όσους ασχολή-

θηκαν με τη διοργάνωση και δήλωσε

πως ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμέ-

νης θα στέκεται πάντα αρωγός σε κάθε

αντίστοιχη πρωτοβουλία που προάγει

την παιδεία στους νέους της πόλης μας.

Πρότεινε δε στους διοργανωτές - η εκ-

δήλωση αυτή - να θεσμοθετηθεί στο

Δήμο 3Β σε ετήσια βάση.

Φυσική και Φυσικοί μάγεψαν μικρούς και μεγάλους στα 3Β

Γίνε συνδρομητής στην ΕΒΔΟΜΗ για να τη βρίσκεις στην πόρτα σου!
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«Το διάστημα ανάμεσά μας»

Το Δημοτικό Κινηματοθέατρο Μαρκοπούλου «Άρ-

τεμις» παρουσιάζει το έργο «Το Διάστημα Ανάμεσά
Μας», έως και την Πέμπτη 1η Μαρτίου 2017.
Προβολή: 9.15 μ.μ.

Σκηνοθεσία: Πίτερ Χέλσομ
Έχοντας γεννηθεί στον Άρη, αποτέλεσμα μιας αναπάντεχης
εγκυμοσύνης πριν την απογείωση του διαστημόπλοιου, που
έφερε την μητέρα του στον Κόκκινο Πλανήτη, ο 16χρονος
Γκάρντνερ ταξιδεύει για πρώτη φορά στη Γη. Λαχταρά να
γνωρίσει όλα τα θαύματα του πλανήτη, όμως οι γιατροί του
τον αποτρέπουν από τις εξερευνήσεις του, καθώς τα όργανά
του δεν αντιδρούν καλά στη γήινη ατμόσφαιρα. Επιθυμών-
τας διακαώς να βρει τον πατέρα του, ο Γκάρντνερ θα απο-
δράσει, για να αποκαλύψει το μυστήριο της γέννησής του
και για να βρει το που ανήκει στο σύμπαν.

Γεν. είσοδος: 7 €. Κάθε Τετάρτη, δυο εισιτήρια στην τιμή

του ενός, μόνο με 7€!

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ «ΑΡΤΕΜΙΣ»

Γιαννάκη 5, Μαρκόπουλο, Τηλ.: 22990 23924

Ξενάγηση στο Αρχαιολογικό 

Μουσείο Πειραιά

Στις δέκα αίθουσες του  Αρχαιολογικού Μουσείου του

Πειραιά, θα έχουν την ευκαιρία, στην πρώτη ξενάγηση της

«Εναλλακτικής Δράσης» για το νέο χρόνο,  να κατανοή-

σουν  μέσα από τα εκθέματα όλων των περιόδων της αρ-

χαιότητας (από την μυκηναϊκή μέχρι την ρωμαϊκή), τόσο

τη σημασία του λιμανιού του Πειραιά, όσο και των δήμων

του παραλιακού μετώπου  και των νησιών  και να διαπι-

στώσουν ότι ο Σαρωνικός εδώ και 3000 χρόνια είναι μια

λεωφόρος πολιτισμού και  γνώσης. 

Την ξενάγηση θα κάνει ο ιστορικός Μάκης Σταύρου 

Η είσοδος στο Μουσείο είναι ελεύθερη (1η Κυριακή του

Μαρτίου)  

Συνάντηση Κυριακή 5 Μαρτίου 11 το πρωί, μπροστά στο

αρχαιολογικό μουσείο, Χαρ. Τρικούπη 31, στον Πειραιά.  

Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής

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

απόγευμα.

«Από τη Μεταρρύθμιση του
Λούθηρου στη σύγχρονη

πολιτική κοινωνία»

O Eυρωπαϊκός Οργανισμός Δημοσίου Δικαίου διορ-

γανώνει επιστημονική και ερευνητική ημερίδα με

θέμα: «Από τη Μεταρρύθμιση του Λούθηρου στη
σύγχρονη πολιτική κοινωνία» (1517 - 2017: 500 χρό-
νια μετά), Τετάρτη 15 Μαρτίου στις 6.30μ.μ στις εγ-

καταστάσεις του, Ρωμαϊκή Αγορά (οδό Διοσκούρων

και πλατεία Ποικίλης στην Πλάκα). Eίσοδος ελεύθερη.

Στην ημερίδα συμμετέχουν: 

Σπ. Φλογαΐτης καθηγητής δημοσίου δικαίου Εθν. Παν/μίου

Αθηνών.

Ισμήνη Κριάρη Πρ. Παντείου Παν/μίου, καθηγήτρια Συν-

ταγματικού Δικαίου.

Κων/νος Δεληκωσταντής, ομ. καθηγητής θεολογικής

σχολής Παν/μίου ΑΘηνών

Χάρης Μελετιάδης καθηγητήςιστορίας Π. Παν/μιου

Θεόδωρος Γεωργίου, καθηγητής πολιτικής φιλοσοφίας

Παν/μιου Θράκης

Την ημερίδα συντονίζει ο επ. καθηγήτης Παν/μίου

Αθηνών Μιχάλης Σταθόπουλος.

«Κριτική θεωρία του πολιτικού» 

Στο πλαίσιο των διαλέξεών της, η Ελληνική Φιλο-

σοφική Εταιρεία οργανώνει ομιλία με θέμα: «Κρι-
τική θεωρία του πολιτικού» και ομιλητή τον

Θεόδωρο Γεωργίου, καθηγητή Πολιτικής φιλοσο-

φίας του Δημοκρίτειου Παν/μίου Θράκης, την ΠΕΜ-

ΠΤΗ, 2 Μαρτίου 2017, ώρα έναρξης: 19.00, στο

Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθηνών (αίθουσα

“Αντώνης Τρίτσης”) Ακαδημίας 50 Αθήνα.

Ο Σύλλογος «Μεγάλη Ελλάδα - Magna Graecia οργα-

νώνει εκδήλωση για την ημέρα της γυναίκας, την Τε-

τάρτη 8 Μαρτίου στις 7.30 μ.μ. στην αίθουσα ΙΩΝΙΑ

στη Βούλα (παραλιακή λεωφ. δίπλα από το Δημαρ-

χείο), με θέμα: «Το άλλο μισό του ουρανού».
Θα ακουστούν ομιλίες, ποίηση, μουσική.

1. Έναρξη και Χαιρετισμός από τον Δημοσθένη Δόγκα,

Πρόεδρον του Συλλόγου ΜΕΓΑΛΗ ΕΛΛΑΔΑ – MAGNA

GRAECIA.

2. Ομιλία του Παναγιώτη Αθανασόπουλου, Διευθυντή του

Κέντρου Μάθησης & Πολιτισμού Αιγαίου, με θέμα: Η Νοη-
τική και Συναισθηματική Ευεξία της Γυναίκας.
3. Ομιλία της Σωσώς Χονδρογιάννη, φιλολόγου – δημοσιο-

γράφου με θέμα: Η Πρωτοπόρος Φεμινίστρια Καλλιρόη
Παρρέν.
4. Ομιλία της Βούλας Λαμπροπούλου, Ομοτίμου Καθηγή-

τριας Πανεπιστημίου Αθηνών, με θέμα: Διαφήμιση και Γυ-
ναίκες.

5. Μικρό Θεατρικό Δρώμενο «Πόσις και Δάμαρ» του Αλεξάν-

δρου Παπαδιαμάντη. Παίζουν οι ερασιτέχνες Κων/νος Λού-

κας, Φιλόλογος και η  Ίρις Οικονόμου, Φοιτήτρια Ιατρικής.

Ακολουθεί Συναυλία του Κέντρου Ελληνικής Μουσικής

Κληρονομιάς «ΛύρΑυλος»: «Η Γυναίκα ως Μούσα, ως
Μουσική, ως Μουσικός ανά τους Αιώνες».
Συμμετέχουν: Ζαφειρώ Χατζηφωτίου: Υψίφωνος, Χριστίνα

Σιάκη: Αρχαία Λύρα, Πανδουρίς, Βιολί, Σείστρον, Παναγιώ-

της Στέφος: Αρχαία Κιθάρα, Δίαυλος, Σύριγγα του Πανός,

Κογχύλια.

Κατά την διάρκεια των ομιλιών θα ακουστούν: 

1. Το Άλλο Μισό του Ουρανού, του Franco Calabrese, σε

μετάφραση της Βούλας Λαμπροπούλου από το βιβλίο της

«Ποίηση και Πολιτισμός» 

2. Ποίημα του Franco Calabrese, «Ήθελα να σε πω», σε με-

τάφραση κ. Βούλας Λαμπροπούλου.

3. Ποίημα του Δ. Δόγκα «Η Μούσα».

4. Το ποίημα του Τάσου Λειβαδίτη  «Ερωτικός»

5. Ποίημα του Κωστή Παλαμά  αφιερωμένο στην Καλλιρόη

Παρρέν. Απαγγέλει η Φιλόλογος – Ηθοποιός   Μάρθα Πα-

παδοπούλου.

Συντονίζει η Βούλα Λαμπροπούλου, Ομότιμος Καθηγήτρια

του Πανεπιστημίου Αθηνών, τηλ. 210 8952.269

Χορηγός Επικοινωνίας: ΕΝΑΤΗ Εναλλακτική Τηλεόραση

Χορηγός της εκδήλωσης: η οικογένεια Δ. Δόγκα. Θα προσφερθούν

γλυκίσματα και Βιολογικά Κρητικά Αρτοποιήματα Μαθιουδάκη.

“Το άλλο μισό του ουρανού”

"Άρωμα Γυναίκας" στη Βούλα

Η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγ-

μένης και ο ΟΑΠΠΑ  προσκαλούν στην εκδήλωση με θέμα:

"Άρωμα Γυναίκας". Γιορτάζουν την Παγκόσμια ημέρα της

Γυναίκας με τέχνη, λόγο, τραγούδι.

Βραβεύουν για την κοινωνική τους προσφορά στη πόλη,

τις κυρίες Μαρίνα Μαρτίνου, Κατερίνα Παναγοπούλου,

Μαρία Μαλεύρη και κα Στέλλα Χρίστοβα.

Η εκδήλωση γίνεται το Σάββατο 11 Μαρτίου και ώρα 19.00

στην Αίθουσα "ΙΩΝΙΑ", Λεωφ. Κ. Καραμανλή 18 - Δημαρ-

χείο Βούλας. Είσοδος ελεύθερη.

Ενημερώστε για την παρουσία σας στο τηλ.: 213 2019920,

τηλ. 2132019919, 6977094203

“Βάφτα Μαύρα”

Ο Εξωραϊστικός Σύλλογος “Πανόραμα” Βούλας πάει θέ-

ατρο στις 12 Μαρτίου, στο έργο “Βάφτα Μαύρα”, κωμωδία

του Θ. Παπαθανασίου, Μ. Ρέπα.

Παίζουν: Τ. Τσιμιτσέλης, Ν. Βλαβιανού, Ε. Ζησάκης 

Τηλ. 6937120050

«Αντίρροποι Δυνάμεις 
στην εκστρατεία 

του Μεγάλου Αλεξάνδρου»

O Φιλολογικός Σύλλογος Παρνασσός, οργανώνει διάλεξη

την Πέμπτη 2 / 3 / 17 και ώρα 19.00, με ομιλητή την πρό-

εδρό του Εμμανουήλ Μικρογιαννάκη, καθηγητού της Φιλο-

σοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών με θέμα:

«Αντίρροποι Δυνάμεις στην εκστρατεία του Μεγάλου Αλε-
ξάνδρου»
Η εκδήλωση γίνεται στο Φιλολογικό Σύλλογο «Παρνασ-

σός», Πλατεία Γ. Καρύτση 8, Αθήνα

Υπεύθυνος οργάνωσης: ΠΕΤΡΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ, Καθηγητής

Φιλόλογος του 2ου ΓΕΛ ΒΟΥΛΑΣ

Τηλ. 210 8951.627, 210 9646.028, φορητό: 6937781003,

Τηλεομοιοτυπία: 210 9659892

e-mail: mail@2lyk-voulas.att.sch.gr

Είσοδος Ελεύθερη



ΕΒΔΟΜΗ                                                                                                                                                                                     25  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017 -  ΣΕΛΙΔΑ 5

“Aπέναντι στο Bullying
Το όραμα της ανθρωπιστικής παιδείας 

και η αυθεντία του διδάσκοντος”

Η Πανελλαδική Οργάνωση Γυναικών “Παναθηναϊκή” - παράρτημα Γλυφάδας -

Βούλας θα παρουσιάσει το βιβλίο της Ελένης Καμενίτσα - Κομηνού με τίτλο:

“Aπέναντι στο Bullying - Το όραμα της ανθρωπιστικής παιδείας και η αυθεντία του διδάσκοντος”,

το Σάββατο 4 Μαρτίου στις 6 το απόγευμα. Θα μιλήσουν η Ντόρα Πάλλη - Σιού-

του και η Φωτεινή Σωτηροπούλου. Συντονίζει η Πηνελόπη Γαβρά.

Συμμετέχει η χορωδία των Εκπαιδευτηρίων Γιαννοπούλου.

«γλέντι έχει η Κερατιά
σαν τα χρόνια 

τα παλιά»

Ο Δήμος Λαυρεωτικής διοργανώνει Παρα-

δοσιακό Αποκριάτικο Γλέντι με γκόγ-

κλιες, ντόπιο κρασί, πίπιζα και νταούλια,

την τελευταία Κυριακή της Αποκριάς 26

Φεβρουαρίου 2017 στην Κεντρική Πλατεία

Κερατέας στις 3μμ. Μια γιορτή βγαλμένη

από την παράδοση, η οποία υποστηρίζεται

από όλους τους φορείς της πόλης και έχει

σαν στόχο να αναβιώσουν αποκριάτικα

ήθη και έθιμα μιας άλλης εποχής, ώστε να

γνωρίσουν οι νεότεροι και να θυμηθούν οι

μεγαλύτεροι, πώς γιόρταζαν το έθιμο της

αποκριάς οι προηγούμενες γενιές.

Την εκδήλωση θα ανοίξουν με παραδο-

σιακά δρώμενα οι Λαογραφικοί Σύλλογοι

της Κερατέας,  θεατρικές ομάδες και σχο-

λεία της πόλης. Θα προσφερθούν παραδο-

σιακά εδέσματα όπως γκόγκλιες

(παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά),

πουπέκι (παραδοσιακό γλυκό) καθώς και

ντόπιο κρασί.

Καρναβάλι και Κούλουμα στη Γλυφάδα

Την Κυριακή, 26 Φεβρουαρίου, ο Δήμος Γλυφάδας, σε συνεργασία με την Ένωση Συλ-

λόγων Γονέων Γλυφάδας, διοργανώνει καρναβαλική παρέλαση μαθητών στην οδό Γού-

ναρη και αποκριάτικο πάρτυ στην πλατεία Μακεδονίας με το παραδοσιακό κάψιμο του

Βασιλιά Καρνάβαλου και μεγάλη συναυλία του Γιώργου Τσαλίκη.

Η παρέλαση από 1.000 περίπου μαθητές (32 ομάδες) θα ξεκινήσει στις 11:30 το πρωί,

από τη Γούναρη (στο ύψος της Ανθέων) θα συνεχίσει ευθεία και θα καταλήξει, μέσω της

οδού Ακροκορίνθου, στην Πλατεία Μακεδονίας, όπου θα πραγματοποιηθεί το μεγάλο

αποκριάτικο πάρτυ με πολύ χορό και μουσική.

Την Καθαρά Δευτέρα, τα Κούλουμα θα γιορταστούν στη θέση Πατητήρι, στην Άνω Γλυ-

φάδα, στους πρόποδες του Υμηττού, από τις 12 το μεσημέρι. Εκτός από το πέταγμα των

χαρταετών και τα σαρακοστιανά εδέσματα που θα προσφερθούν, θα πραγματοποιηθεί

ένα παραδοσιακό γλέντι με τη Μαρία Νομικού και τον Πέτρο Ίμβριο. 

O Δήμος Κρωπίας, το Ν.Π.Δ.Δ Σφηττός σε συνεργασία με τον σύλλογο Ηπειρωτών Κο-

ρωπίου και τον σύλλογο Θρακιωτών Αν. Αττικής και Μεσογαίας  διοργανώνουν την εκδή-

λωση, «Κούλουμα 2017»,  την Καθαρά Δευτέρα 27 Φεβρουαρίου 2017, στις 11:30πμ,

στους Άγιους Πάντες-Δημοτικό Στάδιο «Γ.Σ. Παπασιδέρη».

Οι διοργανωτές έχουν ετοιμάσει μια

εορτή - έκπληξη, με παραδοσιακά

παιχνίδια για τα παιδιά,  ενώ θα λει-

τουργεί εργαστήρι κατασκευής χαρ-

ταετού. Στις 13:00 -13:30 θα

μοιραστούν νηστίσιμα φαγητά και

εδέσματα (φασολάδα και Σαρακο-

στιανά εδέσματα) συνοδεία Μεσο-

γείτικου κρασιού.

Tο φαγητό θα επιμεληθεί το προσω-

πικό του ΝΠΔΔ Σφηττός (μαγείρισ-

σες των Παιδικών Δημοτικών

Σταθμών), ενώ μέλη των εθνοτοπικών συλλόγων που συμμετέχουν θα βοηθήσουν στη δια-

νομή. Θα ακολουθήσει μουσικό γλέντι με τον Πέτρο  Ζηλεμένο και την ορχήστρα του.

Ο Δήμος Μαρκοπούλου και η Κοινωφελής

Δημοτική Επιχείρηση Μαρκοπούλου

(Κ.Δ.Ε.Μ.), συνδιοργανώνουν  Αποκριάτικη

Γιορτή, που θα πραγματοποιηθεί την Κυ-

ριακή 26 Φεβρουαρίου 2017, στην Κεντρική

Πλατεία Μαρκοπούλου, από τις 12:00  έως

τις 15:00.

Η φετινή Γιορτή θα πλαισιωθεί από πολύ

χορό, δρώμενο - παράσταση με τίτλο: «Το
μεγάλο ΤΣΙΡΚΟ METRALE», από ήρωες –

μασκότ με αγαπημένα παραμύθια, όπως η

Πεντάμορφη και το Τέρας, ο λύκος και η

Κοκκινοσκουφίτσα κ.τ.λ. Μαζί τους, τα παι-

διά θα απολαύσουν ταχυδακτυλουργικά

κόλπα και θα παρακολουθήσουν μαθήματα

τσίρκου. Για το αποκριάτικο μακιγιάζ θα

φροντίσουν καλλιτέχνες face painting. Θα

ακολουθήσουν πολλές εκπλήξεις και βέ-

βαια οι ξυλοπόδαροι, που θα οδηγήσουν τη

μεγάλη Αποκριάτικη Παρέλαση!

Η ομάδα που θα επιλεγεί με την καλύτερη

θεματολογία από την πενταμελή επιτροπή,

με εκπροσώπους από το Δήμο, τους εκπαι-

δευτικούς, τους μαθητές και τους Πολιτιστι-

κούς Συλλόγους, θα έχει ως αναμνηστικό,

ένα «έργο τέχνης» από το τμήμα Ζωγραφι-

κής του Προγράμματος του Δήμου Μαρκο-

πούλου «Αθλητισμός και Πολιτισμός για

Όλους» και ως έπαθλο για κάθε μέλος της

ομάδας, κάρτα ελεύθερης εισόδου στη Δη-

μοτική Πλαζ Αυλακίου στο Πόρτο Ράφτη,

για το καλοκαίρι του 2017.

Αποκριάτικη Γιορτή στην Κεντρική
Πλατεία Μαρκοπούλου

Εκδηλώσεις στο

κέντρο της Αθήνας

Κυριακή 26 Φεβρουαρίου

Ζάππειο (μπροστά από το Ζάππειο Μέ-

γαρο), ώρα 11.00

Αποκριάτικος περίπατος της Φιλαρμονι-

κής Ορχήστρας του Δήμου Αθηναίων

Σταθμός Μετρό Ακρόπολη, ώρα 12.00

Πλακιώτικη Αποκριά με παρέλαση καρνα-

βαλιστών. Ένας πανηγυρικός και μεθυστι-

κός περίπατος στα στενά της Πλάκας με

μουσικά όργανα, χορό και αποκριάτικα

τραγούδια από τις Μορφές Έκφρασης. 

12.00: 7ο Κυνήγι Θησαυρού στο πλαίσιο

εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Ξε-

ναγού. Φέτος στο κυνήγι εστιάζουν στην

περιοχή γύρω από την Ακρόπολη και την

Πλάκα, μια γοητευτική αλλά ακόμα άγνω-

στη περιοχή της Αθήνας. 

Καθαρά Δευτέρα 27 Φεβρουαρίου

Λόφος Φιλοπάππου

10.00 Αποκριάτικος περίπατος της Φιλαρ-

μονικής Ορχήστρας του Δήμου Αθηναίων.

11.00 Αποκριάτικη συναυλία του Εργα-

στηρίου Ελληνικής Μουσικής του Δήμου

Αθηναίων με τη συμμετοχή του Λάκη

Χαλκιά.

«ΚΟΥΛΟΥΜΑ» ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΡΩΠΙΑΣ
Μουσική, χορός, νηστίσιμα εδέσματα και πολλές εκπλήξεις

Την Κυριακή, το ΚΠΙΣΝ γιορτάζει το
πρώτο του Καρναβάλι και φιλοξενεί στο
Πάρκο Σταύρος Νιάρχος ένα Αποκριά-
τικο πάρτυ ώρες 11 πρωί έως 6 μ.μ.. Οι
Βloco Swingueira, Palov και Patatatiti θα
συναντηθούν στο Ξέφωτο ενώ, παράλ-
ληλα, θα πραγματοποιούνται εργαστήρια
face painting και κατασκευής μάσκας
για να μπουν όλοι στο κλίμα του Καρνα-
βαλιού.
Το εορταστικό κλίμα, θα συνεχιστεί την
Καθαρά Δευτέρα με νηστίσιμους μεζέδες
και το καθιερωμένο πέταγμα του χαρταε-
τού στο Πάρκο. Την πολύχρωμη ατμό-
σφαιρα θα συμπληρώσουν οι ήχοι του του
Μάνου Αχαλινωτόπουλου και του μουσι-
κού του σχήματος, που θα παρουσιάσουν
ένα χορευτικό ρεπερτόριο εμπνευσμένο
απ’ όλες τις γωνιές της χώρας.
Στα Νότια Μονοπάτια θα διοργανωθεί ερ-
γαστήρι (11.00-14.00), όπου γονείς και παι-
διά θα έχουν την ευκαιρία να
κατασκευάσουν τον δικό τους
χαρταετό. Οι μικρότεροι επισκέπτες του
ΚΠΙΣΝ θα προετοιμαστούν να
γιορτάσουν το Καρναβάλι και την
Καθαρά Δευτέρα φτιάχνοντας τις πιο

πρωτότυπες, πολύχρωμες αποκριάτικες
μάσκες (Ελεύθερη Δημιουργική Απασχό-
ληση – Απόκριες // 24-26.02) και τους πιο
περίτεχνους χαρταετούς (Σχήματα και
Χρώματα στον Ουρανό // 26.02)

Κούλουμα στο Πάρκο
Καθαρά Δευτέρα 27.2,  παραδοσιακό
γλέντι με νηστίσιμους μεζέδες και το κα-
θιερωμένο πέταγμα του αετού από τις 11
το πρωί.
Εργαστήρι Κατασκευής Χαρταετού για
Παιδιά, 11.00-14.00, ΝΟΤΙΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ
Στα Νότια Μονοπάτια θα διοργανωθεί

εργαστήρι (11.00-14.00), όπου, υπό την κα-
θοδήγηση του διακοσμητή Ηλία Καραν-
τωνίου, γονείς και παιδιά θα έχουν την
ευκαιρία να κατασκευάσουν τον δικό τους
χαρταετό. To εργαστήρι θα έχει συνεχό-
μενη ροή και θα κατασκευάζονται 20 χαρ-
ταετοί ανά 30′.
Το μόνο που χρειάζεται να φέρετε εσείς,
είναι τη διάθεση να πετάξετε ψηλά!

Λ. Ανδρέα Συγγρού 364, Καλλιθέα
Τηλ.: 21 6809 1000

Αποκριάτικο πάρτυ, Μουσική & 
Εργαστήρι Κατασκευής Χαρταετού 

στο Κ.Π. Στ. Νιάρχου
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Δημόσιος Απολογισμός

Πεπραγμένων
Γρηγόρη Κωνσταντέλλου

Ο Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης και επι-

κεφαλής του συνδυασμού «Βάρη Βούλα Βουλιαγ-

μένη – Πόλη για να Ζεις» Γρηγόρης

Κωνσταντέλλος, προσκαλεί σε δημόσια εκδήλωση

για τον απολογισμό της δράσης της Δημοτικής

Αρχής κατά τα πρώτα δυόμισυ χρόνια της τρέχου-

σας Δημαρχιακής Περιόδου. 

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 4

Μαρτίου στις 18.30 στο Ξενοδοχείο Divani Apollon

Palace (Αγίου Νικολάου 10, Βουλιαγμένη). 

Μια ασαφής διατύπωση μπορεί άθελά της και χωρίς

πρόθεση των παραληπτών, να δημιουργήσει εσφαλ-

μένα συμπεράσματα. Έτσι, στο δημοσίευμά μας του

περασμένου Σαββάτου 18/2 με τίτλο: “Mε 3,3 εκατομ-

μύρια ανακαινίζεται το δημαρχείο Βουλιαγμένης!!” γρά-

φαμε  ότι η ανακαίνση του δημαρχείου Βουλιαγμένης

θα κοστίσει 3,3 εκατομμύρια ευρώ και ότι “ο προϋπο-

λογισμός του Δήμου ΒΒΒ είναι 91.250 ευρώ».

Όπως όμως μας διευκρίνισε το Γραφείο Τύπου του

Δήμου 3Β, το ποσό αφορά όλο το έργο όλων των

χωρών που συμμετέχουν και ότι, «το κόστος ανακαί-

νισης είναι 91.250 ευρώ και χρηματοδοτείται εξ’ ολο-

κλήρου από το σχετικό ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Δεν

«συγχρηματοδοτείται», όπως λέει το δ.τ.

Τέτοιες ασαφείς διατυπώσεις δυστυχώς συμβαίνουν

ακόμη και σ’ ένα κείμενο σαν το “Σύνταγμα”, όπως

έχουμε δείξει, άλλωστε, επανειλημένως (αρθρα 37

και 14, για παράδειγμα).

Μας διευκρινίστηκε ότι τα 3,3 εκατομμύρια ευρώ

αφορούσαν όλο το έργο, που στο δ. τ. αναφέρεται

ξενόγλωσσο: «INNOVATIVE PRE-FABRICATED

COMPONENTS  INCLUDING DIFFERENT WASTE

CONSTRUCTION MATERIALS REDUCING BUILDING

ENERGY AND MINIMISING ENVIRONMENTAL IM-

PACTS», (καλόν είναι - και όσο η επίσημη γλώσσα

του κράτους είναι η ελληνική - τα κείμενα να δίνονται

μεταφρασμένα).

Το δ.τ. του γραφείου τύπου του Δήμου λέει επακριβώς: 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ στην ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ 

του πρ. ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

Πληροφορίες: 

Αλέκος Κουρλιάνσκι 6932304575, Στέλιος Γκίκας

6934239530, aniktisynelefsi3b@gmail.com

Κεραίες κινητής 

τηλεφωνίας 

μπαίνουν ανεξέλεγκτα 

Στην εκπομπή των κεραιών αναφέρ-

θηκε ο Δημοσθένης Δόγκας στη δη-

μοτική συνεδρίαση των 3Β στις 8/2,

σημειώνοντας ότι υπάρχουν διά-

σπαρτες 65 κεραίες κινητής τηλε-

φωνίας στο Δήμο και μάλιστα πολύ

κοντά στα σπίτια.  Πρότεινε δε να

πάρει ο δήμος ραδιογωνιόμετρο

προκειμένου να μπορεί να μετράει

τις εκπομπές.

Ο δήμαρχος απάντησε ότι έχει κα-

ταργηθεί ο νόμος που ορίζει απο-

στάσεις από κατοικίες, σχολεία κ.α.

Το μόνο που υπάρχει ότι ότι πρέπει

να εκπέμπει στο 65%!!!

σ.σ. Όπως διαπιστώνουμε καθημε-

ρινά, προκειμένου να εξυπηρετήσουν

τα συμφέροντά τους, είτε αυτό λέγε-

ται κινητή τηλεφωνία, νεκροταφείο

και άλλα, κάνουμε τη συνείδησή μας

λάστιχο. Τα 300 μέτρα απόσταση που

όριζαν για τις κεραίες κινητής τηλε-

φωνίας, εξαφανίστηκαν. Τώρα τη

βάζει και στην ...αυλή σου. 

Και προκύπτει εύλογο το ερώτημα:

πώς ελέγχεται το ποσοστό και από

ποιόν;;;  

Πιάσε τ’ αυγό και κούρευτο που λέει

η λαϊκή σοφία.

Στα “σκαριά” δύο έργα στα 3Β 
Με χρηματοδότηση της Περιφέρειας Αττικής

Στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου

(16/2/17) εγκρίθηκαν οι προγραμματικές συμβάσεις

με τον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης για την

εκτέλεση δύο έργων με χρηματοδότηση από ίδιους

πόρους της Περιφέρειας Αττικής.

Τα έργα είναι: 

α) η Ανάπλαση πλατείας 25ης Μαρτίου στη Μηλαδέζα

Βάρης συνολικού προϋπολογισμού 2.500.000,00€

(με ΦΠΑ). Ενας ανοιχτός χώρος περίπου έξι στρεμ-

μάτων για αναψυχή των κατοίκων της περιοχής. 

β) η συντήρηση - βελτίωση του οδικού δικτύου του

Δήμου συνολικού προϋπολογισμού 1.500.000,00€

(με ΦΠΑ). 

Εισηγητής για το θέμα ήταν ο Αντιπεριφερειάρχης

Ανατολικής Αττικής Πέτρος Φιλίππου.

Στη συνεδρίαση των 3Β (8.2.17), ο δήμαρχος αναφέρ-

θηκε στην οδοποιΐα σημειώνοντας ότι θα κατασκευα-

στεί το 85%  σε χωμάτινους δρόμους και το 15% θα

πέσει σε ανακατασκευές οδικού δικτύου.

Εγγυητικές για τις παραλίες

ζητάει η ΕΤΑΔ
Σύναψη σύμβασης με την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Τράπεζα Eu-

robank Ergasias Ανώνυμη Εταιρεία» για την έκδοση από αυτήν εγγυητικής επι-

στολής ποσού 45.000€, υπέρ της «Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε.» για το

ακίνητο “Camping Βούλας”, ήταν το 15 θέμα της ημερήσια διάταξης στη συ-

νεδρίαση 8/2 στα 3Β.

Ο Δημ. Δαβάκης κατέθεσε ενστάσεις γιατί

εκλήθηκαν να ψηφίσουν χωρίς να γνωρίζουν

τους όρους της σύμβασης, όπως είπε.

Δαβακης: Οι όροι της σύμβασης είπατε ότι

υπογράφηκαν σήμερα, άρα δεν τους ξέ-

ρουμε. Γιατί η Δημοτική Αρχή παρακάμπτει

την Οικονομική Επιτροπή; Να κάνουμε επι-
στροφή στη νομιμότητα, το λέω με σκληρό-
τητα. Γιατί θα πρέπει να πούμε ο δήμαρχός

μας αποφασίζει; Δεν υπάρχει Δ.Σ.; δεν υπάρχει Οικονομική Επιτροπή;

Ο δήμαρχος εξήγησε ότι δεν ψηφίζουν σύναψη δανείου (σήμερα) αλλά κάνουν

σύμβαση με την Τράπεζα του Δήμου. Η τράπεζά τους, τους δίνει βεβαίωση για

να την δώσουν στην ΕΤΑΔ.

Ο Σπ. Βαλάτας επεσήμανε ότι αν είναι έτσι πρέπει να αλλάξει το λεκτικό του

θέματος, ενώ ο Δ. Δαβάκης τόνισε ότι το άρθρο 72 παρ. 1 που επικαλέστηκε

ο δήμαρχος μιλάει μόνο για δάνειο. «Εσείς το γράψατε, Πάρα πολλές φορές
μία λανθασμένη απόφαση κυνηγάει τους δημοτικούς συμβούλους», επεσή-

μανε ο Δαβάκης και ζήτησε ονομαστική ψηφοφορία στο θέμα, το οποίο κατα-

ψηφίστηκε από Δ. Δαβάκη, Σπ. Βαλάτα, ενώ ο Θ. Ματόπουλος ψήφισε παρών

και ο Δ. Κιουκης λευκό.

Αγάπες...
Δαβάκης: Συγνώμη για την μακροχρόνια απουσία μου. Τώρα θα είμαι πιστός
κε Δήμαρχε στις παρουσίασες μου στο Δ.Σ.
Δήμαρχος: Δεν μπορώ να σας πώ ότι μου λείψατε πάρα πολύ, αν και σας στε-
ναχωρώ!
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«Ο χαρτοπόλεμος μας έχει κουράσει...»

O Δήμαρχος Μαρκοπούλου, Σωτήρης Μεθενίτης, σχολιά-

ζει τις ανακοινώσεις της ΚΕΔΕ (22.2.17) και

του Υπουργείου Εσωτερικών, σημειώνον-

τας:

«Ας ενημερώσει κάποιος την ηγεσία της
ΚΕΔΕ, ότι ο διαρκής (και μόνο) χαρτοπόλε-
μος Ανακοινώσεων, χωρίς ουσιαστικό αντί-
κρυσμα πολιτικής μάχης, μας έχει πλέον
κουράσει αφόρητα...

Διαβάσατε και την ειρωνική και περιφρονητική απάντηση,
που σας έδωσε και το Υπουργείο Εσωτερικών. Μετά από
αυτά, όπως πολύ σωστά λένε, σε αυτές τις περιπτώσεις,
οι φίλοι μας οι Αμερικανοί, ισχύουν μόνο τα εξής: Put up
or Shut up!! (Αντισταθείτε ή σκάστε!)

Εάν έχουμε τα κότσια για μάχη, πάμε σε έκτακτο Συνέ-
δριο, με σκληρό πρόγραμμα κινητοποιήσεων! Αλλιώς αφή-
στε μας ήσυχους, γιατί  έχουμε πάρα πολλά προβλήματα,
για να ασχολούμαστε  και με το εκ των υστέρων, διαρκές
κλαψούρισμά σας... Βαρεθήκαμε!» 

Με εκτίμηση,
ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου Μεσογαίας,

Σωτήρης Ι. Μεθενίτης

Πόλεμος ΚΕΔΕ - Υπουργείου Εσωτερικών για τις αλλαγές στην Τ.Α.

Σ
χετικά με το θέμα που έχει ενσκύψει, αν επι-

χειρείται να γίνει εμπορικό κέντρο στις παρυ-

φές του Κορωπίου, το γραφείο τύπου του

Δήμου Κρωπίας,  απαντάει προκειμένου να  ξεκαθα-

ρίσει το θέμα, αφού η  αξιωματική αντιπολίτευση του

Δήμου μας έχει στείλει σχετική ανακοίνωση στα

ΜΜΕ,  (βλέπε σελ. 11). 

Συγκεκριμένα, στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμ-

βουλίου (14.2.17), πριν την έναρξη της ημερήσιας

διάταξης, ο δήμαρχος Κορωπίου αναφέρθηκε ενημε-

ρωτικά - προς το σώμα του Δ.Σ. - ότι: «Μεσίτες  ακι-

νήτων βρίσκονται προς αναζήτηση χώρων για

επενδυτικές προτάσεις κατασκευής εμπορικού κέν-

τρου σε περιοχές της Αν. Αττικής μεταξύ των

οποίων και ο Δήμος Κρωπίας».

Γράφει λοιπόν η ανακοίνωση του Γραφείου τύπου:

Στόχος της ενημέρωσης, που έγινε στη συνεδρίαση της

14.2.17 ήταν η διαφάνεια και η προετοιμασία των συλλογι-

κών φορέων για πιθανή αντιμετώπιση αρνητικών σεναρίων.

Δεν «εκπέμπει» όμως η ενημέρωση αυτή αρνητικό μήνυμα

-κλίμα για επενδύσεις στο Δήμο Κρωπίας. Αυτό κατέστησε

σαφές ο Δήμαρχος Κρωπίας.

Ο Δήμαρχος Κρωπίας, Δημήτριος Κιούσης σεβόμενος τη

θεσμική του ιδιότητα αλλά και τους συλλογικούς  τοπικούς

εμπορικούς και άλλους φορείς ενημέρωσε άμεσα το δη-

μοτικό συμβούλιο Κρωπίας της 14ης Φεβρουαρίου 2017 για

επαφή μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας  συμβολαιογρά-

φου και μεσιτών ακινήτων με τον Δήμο μας προκειμένου

να διερευνήσουν δυνατότητες για ανάπτυξη επένδυσης εμ-

πορικού κέντρου σε περιοχές της Ανατολικής Αττικής με-

ταξύ των οποίων και συγκεκριμένη περιοχή Δήμου Κρωπίας

(Νησίζα Καρελλά) σύμφωνα με τις μνημονιακές υποχρεώ-

σεις της χώρας όπως αυτές αποτυπώνονται και στον τελευ-

ταίο αναπτυξιακό νόμο που ψηφίστηκε το 2015. Η τοποθέ-

τηση του Δημάρχου στους μεσίτες για την πρόταση τους

ως γενική άποψη ήταν ότι η θέση  του προσδιορίζεται από

την θεσμική του ιδιότητα και καθορίζεται από το Δημοτικό

Συμβούλιο. Επί της ουσίας επενδυτική πρόταση με πλήρη

ανάπτυξη των παραγόντων της ουδέποτε ήρθε στα χέρια

του Δήμου μας.

Ο Δήμαρχος Κρωπίας είχε ήδη ενημερώσει σε δύο συναν-

τήσεις αρκετές ημέρες πριν τον Εμπορικό Σύλλογο Κορω-

πίου προκειμένου να λάβει γνώση και να αναλάβει τις

πρωτοβουλίες για την πιθανή αντιμετώπιση τέτοιων σενα-

ρίων επένδυσης καθότι οι μνημονιακοί νόμοι πλέον παρα-

κάμπτουν επισήμως την άποψη των Οργανισμών Τοπικής

Αυτοδιοίκησης Α΄βαθμού. Προφανώς για λόγους επικοι-

νωνιακής στρατηγικής και τακτικής των μεσιτών και των

πιθανών επενδυτών προσπαθούν να διερευνήσουν αν

υπάρχει θετικό κλίμα στις τοπικές κοινωνίες (δηλ. φιλικό

κοινωνικό και θεσμικό επενδυτικό κλίμα). 

Στο συνοπτικό κείμενο («έκθεση ιδεών» το χαρακτήρισαν

Δήμαρχος και δημοτικός σύμβουλος της μείζονος αντιπο-

λίτευσης) που ανέγνωσε ο Δήμαρχος αφήνουν, στο πλαίσιο

της στρατηγικής τους, υποσχέσεις δημιουργίας, θέσεων

εργασίας, ψυχαγωγικών  και αθλητικών χώρων, παιδοτό-

πων, εκθεσιακής προβολής, χώρων πρασίνου.  Ο κ. Κιούσης,

ανέφερε το παράδειγμα ενός μεγάλου εμπορικού χώρου

των Μεσογείων που έχει επιφέρει πολλές αρνητικές συ-

νέπειες τόσο στις τοπικές κοινωνίες όσο και στις ίδιες τις

εμπορικές επιχειρήσεις που εκπροσωπούνται. 

Η εισαγωγή του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο είχε

στόχο τη διαφάνεια και την προετοιμασία των συλλογικών

φορέων για πιθανή αντιμετώπιση αρνητικών σεναρίων.

Δεν εκπέμπει όμως η ενημέρωση αυτή αρνητικό κλίμα για

επενδύσεις στο Δήμο Κρωπίας. Αυτό κατέστησε σαφές ο

Δήμαρχος Κρωπίας (επενδύσεις που θα προσφέρουν στον

τόπο).

Όσο για τις αλλοπρόσαλλες και αντιφατικές επίσημες θέ-

σεις της μείζονος αντιπολίτευσης στο Δημοτικό Συμβού-

λιο δεν μας προκαλούν εντύπωση ως Δημοτική Αρχή.

Προσπαθεί  απεγνωσμένα να  αποφύγει το πολιτικό κό-

στος των συνεπειών των μνημονιακών νόμων που εφαρ-

μόζει το κυβερνητικό κόμμα που την στήριξε στις

δημοτικές εκλογές και παράλληλα να «κλείσει κουτοπό-

νηρα και μικροπαραταξιακά το μάτι» τόσο σε συλλογικούς

φορείς όσο και σε ιδιοκτήτες εκτάσεων… 

Οι  συλλογικοί φορείς ανάπτυξης και όσοι αγωνίζονται για

να επιβιώσουν, επιχειρηματικά και ατομικά, γνωρίζουν τις

προσπάθειές μας για την στήριξή τους από το 2011 και

μετά και τον συντονισμό ενεργειών από κοινού. Όπως

πράττουμε, ως ανεξάρτητη δημοτική αρχή, από κόμματα

και ιδιοτελή  συμφέροντα, υπερασπίζουμε σε κάθε περί-

πτωση την εμπορική μας αγορά. Όλες οι παρεμβάσεις μας

και οι δημοτικές μας πολιτικές είναι προσαρμοσμένες

ώστε να ολοκληρωθούν τα μεγάλα έργα υποδομής που

δεν έγιναν τα χρόνια των «παχιών αγελάδων». Χωρίς αυτά

δεν νοείται ανάπτυξη του Κορωπίου στο σύνολο του

Δήμου, η ανάδειξη του εμπορικού κέντρου, η εφαρμογή

της κυκλοφοριακής μελέτης στο τελικό στάδιο της η του-

ριστική πολιτική και άλλες πρωτοβουλίες. Αναδεικνύουμε

παρόλα αυτά τους τοπικούς παραγωγικούς φορείς (όπως

με πρόσφατη πρωτοβουλία μας συμμετέχουμε στην FOOD

EXPO 2017) και όλα αυτά συνδυάζονται σε ένα στρατηγικό

σχέδιο που ήδη «παίρνει σάρκα και οστά».

Όλα αυτά, σε πείσμα των μνημονιακών νόμων των ξένων

δανειστών και των απαράδεκτων όρων που συνεχώς θέ-

τουν, ναρκοθετώντας  πραγματικές στρατηγικές επενδύ-

σεις και τις σημερινές ελληνικές επιχειρήσεις και τα

ελληνικά προϊόντα αλλά και τους φορείς της Τοπικής Αυ-

τοδιοίκησης ως φορείς οργάνωσης πραγματικής ανάπτυ-

ξης.

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΙΣ ΠΑΡΥΦΕΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΠΙΟΥ;
Το γραφέιο Δημάρχου Κρωπίας Ενημερώνει 

Μεγάλη κόντρα έχει ξεσπάσει μεταξύ της Κεντρικής Ενω-

σης Δήμων Ελλάδος και του Υπουργείου Εσωτερικών για

τις αλλαγές που ετοιμάζει στην Τοπική Αυτοδιοίκηση Α

βαθμού το Υπουργείο. Να θυμίσουμε ότι η ΚΕΔΕ είχε απο-

χωρήσει από το διάλογο και είχε καταγγείλει τις “μεθοδεύ-

σεις” του Υπουργείου.

Πολλές από τις αλλαγές που προτείνονται είναι προς τη

σωστή κατεύθυνση, παρ’ ότι δεν παίρνουμε θέση αν δεν

δούμε την οριστική πρόταση του Υπουργείου.

Η ΚΕΔΕ είναι ευπρόσδεκτη 

Στις 22.2 λοιπόν το Υπουργείο έβγαλε ανακοίνωση στην

οποία σημειώνει  μεταξύ άλλων: «Η ΚΕΔΕ επιλέγει να σχο-
λιάζει δημοσιεύματα, αντί να συμμετέχει στο συντεταγ-
μένο διάλογο για τα μεγάλα ζητήματα της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης. ...Σε αυτή τη συγκυρία δεν ωφελούν τα με-
γάλα λόγια, αλλά η έμπρακτη συμβολή όλων στην προσπά-
θεια που γίνεται για επιβεβλημένες αλλαγές.
...Ας αφήσει λοιπόν, η ΚΕΔΕ, τη σημαία της αδιαλλαξίας
και του ανέξοδου εντυπωσιασμού στην άκρη. 
...Η ΚΕΔΕ είναι ευπρόσδεκτη στην επόμενη συνεδρίαση
της Επιτροπής για την αναθεώρηση του θεσμικού πλαισίου
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, παρότι εθελοντικά αποφάσισε
να περιορίσει την άσκηση του δικαιώματός της να διατυ-
πώνει τις θέσεις της».

ΚΕΔΕ: Είμαστε έτοιμοι για ένα
ισχυρό αυτοδιοικητικό μέτωπο...

Στην ανακοίνωση του Υπουργείο Εσωτερικών η ΚΕΔΕ

απαντά με σκληρή γλώσσα. Γράφουν μεταξύ άλλων:

«...Προειδοποιούμε την Κυβέρνηση ότι η αλλαγή του Καλ-
λικράτη και η Μεταρρύθμιση της Δημόσιας Διοίκησης δεν
είναι κομματική, αλλά εθνική υπόθεση. Μας αφορά όλους.
Κεντρική και Αποκεντρωμένη Διοίκηση, Περιφέρειες, Δή-
μους και Τοπικές Κοινωνίες. Γι αυτό πρέπει να στηριχθεί
στη βάση της συναίνεσης και της συνεργασίας.
Αν η Κυβέρνηση επιχειρήσει να ακολουθήσει άλλο δρόμο
και δεν κάνει ουσιαστικό διάλογο, να γνωρίζει καλά πως
“σπέρνει ανέμους και θα θερίσει θύελλες”.
... Είμαστε έτοιμοι να σχηματίσουμε ένα ισχυρό αυτοδιοι-
κητικό μέτωπο για να ανατρέψουμε τα σχέδια όσων επιχει-
ρήσουν την απαξίωση του θεσμού μας.  
...Δείχνει ασέβεια προς την Αυτοδιοίκηση η ανακοίνωση
του Υπουργείου Εσωτερικών, με την οποία δήθεν χαρακτη-
ρίζει ως ευπρόσδεκτη στο διάλογο για την αλλαγή του
Καλλικράτη, την ΚΕΔΕ.
Κι είναι ασέβεια γιατί η ΚΕΔΕ είναι εκείνη που εδώ και
μήνες συμμετέχει ουσιαστικά στο διάλογο που ξεκίνησε η
προηγούμενη ηγεσία του Υπουργείου, καταθέτοντας μάλι-
στα μια σειρά από τεκμηριωμένες θέσεις και προτάσεις»
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Ο Λατίνος ποιητής Κλαυδιανός, γεννημένος στην Αλε-

ξάνδρεια της Αιγύπτου  γύρω στο 476 μ.Χ. γράφει στο

“De laudibus Stilichonis”  (Περί κατορθωμάτων του Στι-

λίχωνος), πως «κάπου φαίνεται να υπάρχει ένα σπή-
λαιο, απόλυτα απρόσιτο τόσο για τους θνητούς όσο
και για τους θεούς, και αυτό είναι  το σπήλαιο της με-
γάλης  αιωνιότητας. Γύρω δε από αυτό το σπήλαιο φω-
λιάζει ένα φίδι. Αυτό το φίδι καταφέρνει ύπουλα  να
καταβροχθίζει  οτιδήποτε  το πλησιάζει, και  με αυτό
τον τρόπο  αλλάζοντας και  το δέρμα του, να βιώνει
μια  διαχρονική νεότητα. Αλλά και σε κάποια  απρό-
βλεπτη  στιγμή, το  φίδι αυτό αρχίζει να γυρίζει το κε-
φάλι του προς την ουρά του, και  να την καταπίνει
λαίμαργα, και τρώγοντας την, καταφέρνει να ξανα-
περνά μέσα από  τα σπλάχνα του ολόκληρο το  σώμα
του σε ένα σιωπηρό πλην κατά βάση ανανεωτικό γλί-
στρημα, που θα το φέρει αναβαπτισμένο ως και ανα-
γεννημένο στην προτεραία του κατάσταση». Η

Ελληνική Γραμματεία, κάπου κάνει και αυτή μια σχε-

τική μνεία γι’ αυτό το”Ουροβόρο Φίδι”. Και μοιάζει τότε

σαν να είναι ο καθρέφτης  της διαχρονικής πορείας

του Ελληνισμού. 

«Η Ελλάδα», γράφει ο  Οράτιος, «με την παιδεία της
κατέκτησε το αγροίκο Λάτιο». Αλλά και ο χριστιανι-

σμός για να επιβιώσει, καθώς  πιέζεται να εξοντώσει

τον Ελληνισμό,  εκ των πραγμάτων χρησιμοποιεί την

ελληνική γλώσσα  και την ελληνική παιδεία για την

εξάπλωση και οργάνωσή του χωρίς να το καταλάβει

έρχεται  και  κυοφορεί στα σπλάχνα του αυτόν τούτον

τον Ελληνισμό, και  τον διατηρεί σε σφιχταγκάλιασμα

ακέραιο και ετοιμοπόλεμο  για την Ανάσταση του Γέ-

νους ακόμη και μετά τα 400 χρόνια δουλείας. Να γιατί

ο Ελληνισμός δεν βρέθηκε ξεχασμένος και οι Έλληνες

σε εκείνο τον μεγάλο ξεσηκωμό.   

Άλλωστε τι άλλο θα μπορούσε να δείχνει και εκείνη η

άσχετη περικεφαλαία του Κολοκοτρώνη, εκτός από

μια υπόμνηση για το υπόβαθρο της γενιάς;

Γυρνάμε τώρα συνδετικά στον τίτλο του άρθρου. 

Τον Ιούλιο του 1814 στο Παρίσι, κυκλοφορεί η παρα-

κάτω πρόσκληση,  μεταξύ  των Ελλήνων και των προς

αυτούς φίλων τους.   

«Εκ του Γραμματείου  της εν Παρισίοις Ελληνικής
Εταιρείας   
Φίλοι χαίρετε 
Τήν Κυριακή  31 Ιουλίου, περί την δωδεκάτην  ώραν το

μεσημέρι, γίνεται συνέλευσις  Φίλων  εν τώ Ελληνο-
γλώσσω Ξενοδοχείω κατά την οδόν   Rue de Planche
Νο  11 κ.λπ., κ.λπ.»

Αλλά τι ήταν και τι υπέκρυπτε  αυτό “το Ελληνόγλωσ-

σον Ξενοδοχείον”. Με πηγή τα όσα μας άφησε ο  Ομη-

ρίδης Σκυλίτσης  και τα διαβάζομε στην “Ιστορία της
Φιλικής Εταιρείας”, του Φιλήμονα, μαθαίνομε τα πα-

ρακάτω.  

«Ένας καπετάνιος χριστιανός ορθόδοξος από την
Ύδρα, ο  Ιωάννης Δρένιας, εκείνες τις μέρες έτυχε  να
έχει πεθάνει ολομόναχος στο φτωχικό του δωμάτιο
στο Παρίσι.  Μετά από ημέρες, το βρίσκει νεκρό η
αστυνομία. Επιχείρησε να τον θάψει στο Καθολικό νε-
κροταφείο, αλλά εισέπραξε την άρνηση των αρμοδίων
με το αιτιολογικό “του θρησκευτικά αλλοθρήσκου!» Το

γεγονός αυτό, όταν  μαθεύτηκε   συγκλόνισε την πα-

ρισινή ελληνική κοινότητα. Αποφασίστηκε λοιπόν για

να μην ξανασυμβεί κάτι τέτοιο, να  δημιουργηθεί μια

εταιρεία με ένα ταμείο αλληλεγγύης για τους  εκεί

αναξιοπαθούντες Έλληνες.       

Μαζεύτηκε δε η Ελληνική  κοινότητα για το πρακτέον

και στη σύσκεψη μεταξύ των Ελλήνων ήταν και ο Γάλ-

λος πρέσβης της Κωνσταντινούπολης Choiseul

Gouffier, ο οποίος όχι μόνο συμφώνησε, αλλά και πρό-

τεινε η εταιρεία να  οργανωθεί σε “μυστική” και συνω-

μοτική  με απώτερο σκοπό  την  απελευθέρωση της

Ελλάδος από τον τουρκικό ζυγό. Η πρόταση αυτή

έγινε αποδεκτή, και εν τω άμα μια πενταμελής επι-

τροπή από του Choiseul  Gouffier,    Γρ. Ζαλύκη,  Στέ-

φανο Χατζή - Μόσχο,  Ομηρίδη Σκυλίτση και Αθανάσιο

Τσακάλωφ  ορίστηκε για την υλοποίησή της.

Ο Σκυλίτσης ήταν έμπορος από τη Σμύρνη  και εμπο-

ρευόταν στη Μασσαλία μαζί με τον αδελφό του, αλλά

και πηγαινοερχόταν στο Παρίσι.    

Μετά οκταήμερο,  η ομάδα συνέρχεται σε σώμα με

επίτροπο πρόεδρο τον   Choiseul Gouffier, τον Χατζή

Μόσχου  ως γενικό γραμματέα και ταμία  και τον Ζα-

λύκη ως εκτελεστή  και αναπληρωτή πρόεδρο.

Ο   Ζαλύκης ήταν μια επιφανής προσωπικότητα. Είχε

γεννηθεί στη Θεσσαλονίκη, είχε σπουδάσει στο Βου-

κουρέστι, κέντρο  τότε μεγάλο ελληνικής μόρφωσης,

μιλούσε την ελληνική, λατινική, γαλλική και τουρκική

γλώσσα. Είχε ακόμη χρηματίσει Γραμματέας της Τουρ-

κικής Πρεσβείας  στο Παρίσι από την οποία  όμως γρή-

γορα παραιτήθηκε μόλις άρχισε να βαθαίνει το

συνωμοτικό του έργο.

Ο Ζαλύκης συμβολικά αποκλήθηκε “Ξενοδόχος” και ο

Σύλλογος  παραπειστικά “Ελληνόγλωσσον Ξενοδο-

χείον”.   Γραμματέας έγινε ο Αγγελόπουλος ο οποίος

ήταν και  επιτετραμμένος για τις υποθέσεις της Πύλης

(Τουρκικής κυβέρνησης)  στο Παρίσι, η δε συγκέν-

τρωση καθορίστηκε να γίνεται κάθε  Κυριακή.   

Ο Κ. Σαθας στο βιβλίο του “Τουρκοκρατουμένη Ελλάς”

γράφει  στην σελίδα 607:  «Περί την  6ην  Ιουλίου
1809, μυστική Εταιρεία συνέστη εν Παρισίοις, αδεία
και εμψυχώσει του Ναπολέοντος, μονομερή σκοπόν
έχουσα την απελευθέρωση της Ελλάδος». Δηλαδή

και από ότι δείχνεται η όλη ιστορία ήταν  μεν “μυστική

αλλά εν γνώσει του Ναπολέοντα”! 

Βέβαια φαινομενικά και για τους πολλούς, η Εταιρεία

λειτουργούσε σαν φιλανθρωπική, αλλά κατά βάση

δρούσε συνωμοτικά, και τα μέλη της ήταν μεταξύ

τους άγνωστα.  Πάντως και από όσα πάλι γνωρίζομε

φαίνεται να συμμετείχαν, ο από τη Σμύρνη έμπορος

Ομηρίδης Σκυλίτσης που ήδη αναφέρθηκε,  μαζί με τον

αδελφό του τον Σακελλάριο που ζούσε στη Μασσαλία,

ο Αγγελόπουλος,  ο Αμηράς και Στέφανος Χατζή - Μό-

σχος,   ο Αθανάσιος Τσακάλωφ, ο Νικολαϊδης ανηψιός

του Ζαλύκη και βιβλιοφύλακας της Γαλλικής Ακαδη-

μίας, ο γιατρός Σεραφείμ  Βρεττός.  Από δε τους Γάλ-

λους, ο  Choiseul Gouffier,  ο μαρκήσιος  Clermont -

Tonnere ανηψιός του Ταλλεϋράνδου, ο γνωστός  πο-

λιτικός   Sieyes, και  ο  Seguiere.    

Βέβαια ο Αδαμάντιος Κοραής και στενός του Ομηρίδη

Σκυλίτση  δεν συμμετείχεν  παρά τις πιέσεις που του

έγιναν. Ο δε Κώστας Καιροφύλλας που αναφέρεται

στο γεγονός σκωπτικά “θάβει” τον Κοραή αποκαλών-

τας τον “μέγα πατριώτη”.   Αλλά ο Ομηρίδης Σκυλίτσης

για να δικαιολογήσει την άρνηση του φίλου, λέγει ότι

αρνήθηκε γιατί δεν “χώνευε” τον Ζαλύκη και τον

αδελφό του ή και  γιατί  ίσως πάλι ήταν Τέκτων, και ο

όρκος του δεν του το επέτρεπε, σαν αργότερα να μην

ήταν  “μασώνοι” όλοι οι Φιλικοί.  

Η Εταιρεία ως καθαρά συνωμοτική, είχε δύο κώδικες

εγγράφων. Ένα εσωτερικό για τους προσήλυτους και

ένα εξωτερικό για τους “περαστικούς”. Γινόταν μύηση

και ορκωμοσία του υποψηφίου, στον δε μεμυημένο δι-

νόταν δαχτυλίδι, το “χρυσόβουλο”, που είχε χαραγ-

μένα δύο  χέρια  αγκαλιαστά   ενωμένα και γύρω τους

τέσσερα κεφαλαία γράμματα “Φ.Ε.Δ.Α”, τα αρχικά

των λέξεων «Φιλίας Ελληνικής, Δεσμός Άλυτος».

Από την άλλη μεριά, στον τομέα του προσυλιτισμού

δρούσαν και μέλη αλλοεθνή και μάλιστα έξω από το

Παρίσι   που εκαλούντο “Απόστολοι” και είχαν σκοπό

τον προσηλυτισμό. 

Με την εμφάνιση βέβαια  της Φιλικής Εταιρείας, κάποια

άγνωστη στιγμή, η σκυτάλη παραδόθηκε σ’ αυτή. Η

αρχή όμως και η ιδέα για το άναμμα της γενικευμένης

Επανάστασης ως ιδέας, ανήκει σ’ αυτούς τους ανθρώ-

πους και αγωνιστές του παρισινού “Ελληνόγλωσσου

Ξενοδοχείου”.     

γράφει 

ο γιάννης κορναρά-

κης του μάνθου

Oι προεργασίες για την

Επανάσταση του 1821

“Το Ελληνόγλωσσον Ξενοδοχείον”

ΙΣΡΑΗΛ

Εμπόδισε την είσοδο ευρωβου-

λευτών στη Λωρίδα της Γάζας
Την είσοδο πέντε ευρωβουλευτών στη Λωρίδα της Γάζας

από την Επιτροπή για τις σχέσεις με την Παλαιστίνη που

ήθελαν να εκτιμήσουν την κατάσταση ανοικοδόμησης της

περιοχής εμπόδισαν, χτες, οι ισραηλινές κατοχικές αρχές,

κάνοντας εξαίρεση μόνο για μία σύντομη επίσκεψη του

επικεφαλής της Επιτροπής Προϋπολογισμού του Ευρω-

κοινοβουλίου.

Οι ευρωβουλευτές έκαναν έκκληση για άρση του δεκαε-

τούς ισραηλινού εγκληματικού εμπάργκο σε βάρος των

κατοίκων της Λωρίδας της Γάζας.

Παράλληλα, χτες, ο Αραβικός Σύνδεσμος κατήγγειλε την

«απουσία δικαιοσύνης» και το ρατσισμό των ισραηλινών

κατοχικών αρχών με αφορμή την προχτεσινή καταδίκη σε

18μηνη φυλάκιση του Ισραηλινού στρατιώτη Ελόρ Αζαρία

για το θάνατο νεαρού Παλαιστίνιου που φερόταν δράστης

απόπειρας επίθεσης, ενώ το θύμα κειτόταν ανήμπορο στο

έδαφος. Ο Αραβικός Σύνδεσμος σημείωσε ακόμη πως η

δικαστική απόφαση «αποκαλύπτει το εύρος της περιφρό-
νησης των Ισραηλινών για το παλαιστινιακό αίμα».

Τέλος, χτες, οι ισραηλινές κατοχικές αρχές οδήγησαν στη

στεριά πέντε νεαρούς Παλαιστίνιους ψαράδες ανοιχτά

της Λωρίδας της Γάζας, τους συνέλαβαν και στη διάρκεια

της σύλληψης τραυμάτισαν σοβαρά τον έναν από αυτούς,

με σφαίρα στη μέση. Το θύμα νοσηλεύεται σε νοσοκομείο

της Γάζας σε κρίσιμη κατάσταση.

Νίκος Γεωργόπουλος
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Το όνομα “δράκων” ή  “δράκος” έχει ελληνική προέλευση

και προέρχεται από το ρήμα δέρκομαι, του οποίου το απα-

ρέμφατο είναι δρακείν, που σημαίνει βλέπω καθαρά με δι-

αύγεια και σε βάθος.  Η μετοχή του ρήματος είναι “δρακών”

και έχει την έννοια του έρπομαι  και χαρακτηρίζει τα φίδια

και γενικά τα ερπετά.

Το όνομα “Δράκων”,  είναι γνωστό από τον Αθηναίο νομο-

θέτη του 7ου  αιώνα π.Χ., του οποίου οι αυστηροί νόμοι χα-

ρακτηρίστηκαν με τον όρο “δρακόντεια  μέτρα”.

Η ονομασία όμως του δράκου απεικόνιζε κάποιο  ασυνήθι-

στο  ον, το οποίο  κάποτε ίσως  είχε  κάποια αποστολή,

που η σωστή μνήμη θόλωσε και αλλοιώθηκε  μέσα στο

διάβα των χιλιετιών.  Συναντάμε τέτοια όντα, που  τους

αποδίδονται υπερφυσικές δυνάμεις, σαν φύλακες, όπως ο

δράκος που φύλαγε το χρυσόμαλλο δέρας  στην Κολχίδα,

ο δράκος με το όνομα Λάδωνας, που φύλαγε τα μήλα των

Εσπερίδων,  ο οποίος σχετίζεται με την ονομασία του ομώ-

νυμου ποταμού και γι’ αυτό οι δράκοι είναι συνδεδεμένοι

με το υγρό στοιχείο, γιατί αυτό αποτελεί πηγή ζωής, και

θεωρούνταν και φύλακες του νερού. Υπήρχε όμως  η αντί-

ληψη, ότι ο δράκος θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί  και

ως μεταφορικό μέσο, όπως το βλέπουμε στον πίνακα του

ζωγράφου Δούριδος, του 4ο π.Χ. αι.,  ο οποίος βρίσκεται

στο Βατικανό, που απεικονίζει ένα δράκο να βγάζει από το

στόμα του τον Ιάσωνα με την βοήθεια της Αθηνάς, για να

πάει να πάρει το χρυσόμαλλο δέρας,  φθάνοντας στην

Κολχίδα.  Ο δράκος συμβόλιζε ακόμα την δύναμη και την

ισχύ και γι’ αυτό προσδιορίζεται σαν γιος του  Άρη,  τον

οποίο χρειάστηκε να σκοτώσει ο αδελφός της Ευρώπης και

γιος του Αγήνορα (ιδρυτή της ελληνικής Φοινίκης), για να

μπορέσει να κτίσει μια καινούργια πόλη στη Βοιωτία, δί-

νοντάς της,  το ίδιο όνομα, προς ανάμνησης της παλαιάς

ελληνικής πόλης της Αιγύπτου Θήβας.

Με τη μορφή ερπετού ο δράκος παρουσιάζεται στον πό-

λεμο της Τροίας, όταν με εντολή της Αθηνάς, φίδια πνί-

γουν τον ιερέα  Λαοκόοντα και τους γιους του. Μορφή

δράκου όμως αποτελεί και η  Έχιδνα γιατί είναι μισή γυ-

ναίκα και μισή ερπετό. Η Εχιδρνα μαζί με τον Τυφώνα - που

στους ώμους του είχε 100 δράκους - γέννησαν πολλά τέ-

ρατα, όπως την Λέρνη ή Λερναία Ύδρα και τον Πύθωνα

που ως χθόνιος δράκος,  φύλαγε τον  πρώτο ναό στους

Δελφούς· τον σκότωσε δε ο Απόλλωνας.

Ο Μέγας και Θείος Έλληνας ιωνικής καταγωγής   Όμηρος,

αναφέρει στην Ιλιάδα,  ότι ο Αγαμέμνονας είχε στη θήκη

του σπαθιού του σχεδιασμένο ένα δράκο και  έναν τρικέ-

φαλο δράκο στο θώρακα της πανοπλίας του, σαν σύμβολα

δύναμης και βασιλικής ισχύος.

Στη Κίνα πιστεύουν ότι ένας δράκος μετέφερε στο στομάχι

του,  σαν διαστημόπλοιο,  τους  υιούς του αυτοκράτορα

θεού τους, που είχε κατέβει από τον Σείριο,  και έμενε στη

χώρα την εκπέμπουσα το φως της γνώσης και του παγκό-

σμιου πολιτισμού,  που ονομάζεται “ΣΙΛΛΑ”, για να τους

εκπολιτίσουν!!!

Η λέξη Σιλλά  είναι η λέξη  “ΣΕΛΛΑ”, [ σελ = φως (εξ ού

και βόρειο σέλας και λα = πέτρα].  Κάποιος  δικηγόρος με

ρώτησε σε ποια γλώσσα ανήκουν οι παραπάνω λέξεις και

του απάντησα στην  “ΠΕΛΑΣΓΙΚΗ”, αλλά δεν γνώριζε ότι

οι Πελασγοί είναι οι πρόγονοι των Ελλήνων και η ελληνική

γλώσσα είναι η συνέχεια της αθάνατης πελασγικής γλώσ-

σας, κατά τ΄άλλα είχε πάρει πτυχίο νομικής από  ελληνικό

Πανεπιστήμιο!!!   Ο Κινέζος  συνομιλητής μου όμως,  ήξερε

ότι η Σιλλά είναι η ΕΛΛΑΣ και ο αυτοκράτορας Θεός τους

ήταν ο Έλληνας Θεός  ΔΙΑΣ!!!   Οι Έλληνες που έχουν πολ-

λούς επιστήμονες σαν τον προαναφερθέντα νομικό, συνε-

χίζουν να ισχυρίζονται ότι τον δράκο τον πήραν οι

Έλληνες από τους Κινέζους, ότι

τα 8.000 πήλινα  αγάλματα έχουν

Κινέζικη τεχνική και ας μας διορ-

θώνουν οι Κινέζοι λέγοντας “από
σας εκπολιτιστήκαμε, Έλληνες τε-
χνίτες μας έδειξαν την τέχνη των
αγαλμάτων, των πυραμίδων, των
αγγείων”. Σημειωτέον ότι υπάρχει

ελληνικό νεκροταφείο Μυκηναίων

έξω από το Πεκίνο και ολόκληρη

επαρχία με 7.000 λευκούς Κινέ-

ζους ελληνικής  καταγωγής από

την εποχή του Μ. Αλεξάνδρου,

που  έφτασε μέχρι εκεί. Κάτι που εμείς ούτε που το ανα-

φέρουμε και έχω ακούσει και από ανώτερο εκπαιδευτικό

ότι οι Έλληνες ήρθαν από την Κίνα, γιατί δεν έτυχε κι

αυτός να διαβάσει κάτι για την αυτοχθονία της ελληνικής

φυλής!!!! 

Στην Ανατολή ο δράκος ενσαρκώνει την δύναμη, το θάρ-

ρος, την ανδρεία, την καλοτυχία, τον ηρωισμό, την υπο-

μονή,  την ευγένεια,  την θεότητα, την ευφυία, ενώ στη

Δύση, ο δράκος συμβολίζει ακριβώς το  αντίθετο (γιατί δέ-

χτηκε διαφορετικού τύπου θρησκευτική εκπαίδευση) γι’

αυτό βλέπουμε τον Άγιο Γεώργιο να σκοτώνει τον δράκο

ή την Αγία Μαργαρίτα να αποκρούει επίθεση του σατανά

που είχε μεταμορφωθεί σε δράκο και γι’ αυτό το βιαστή

τον λέμε και δράκο. Ο δράκος καταδικάζεται στον Χριστια-

νισμό και από τον Άγιο  Ιωάννη. Ο δράκος της Δύσης απει-

κονίζεται με 2 πόδια, ενώ της Ανατολής με 4.  Όλοι οι  λαοί

που εκπολιτίστηκαν από το ελληνικό γένος έχουν δώσει

άπειρες ερμηνείες και  έχουν δημιουργήσει πάμπολλα πα-

ραμύθια σχετικά με το δράκο και τον έχουν ενσωματώσει

στα δικά τους έθιμα.

Άλλο ένα ελληνικό σύμβολο είναι ένα δυνατό και σαρκο-

βόρο πτηνό, ο αετός που απεικονίζει την δύναμη, την αθα-

νασία, την κοσμική ισχύ!  Ήταν το πουλί του Δία και του

ήλιου, που έφερνε τα βέλη στο Δία για να ρίξει τους κε-

ραυνούς του.

Όλοι οι ελληνικής καταγωγής λαοί, όπως οι Σουμέριοι με

τους Ανουνάκι, τους αξιωματικούς του θεού Ανού και οι

Χετταίοι ή Χεττίτες, που προέρχονταν από τους Αχαιούς,

είχαν σαν σύμβολο δύναμης το ιερό ελληνικό πουλί του

Δία, τον αετό!  Ο Δίας έστειλε δύο αετούς  (δικέφαλος

αετός), έννα από την ανατολή και άλλον από

την δύση για να ορίσουν το σημείο που θα χτι-

ζόταν το Μαντείο των Δελφών. Επίσης αετός

έτρωγε το συκώτι του Προμηθέα όταν ήταν

δεμένος στον Καύκασο, κατ΄εντολήν του Δία,

γιατί είχε κλέψει  το φως της γνώσης των

θεών, για να το δώσει στους ανθρώπους, ενώ

δεν ήταν ακόμη έτοιμοι.

Στη Κίνα ο αετός είναι σύμβολο του Θεού κε-

ραυνού του Ζιν-Σιν, στους Πέρσες σύμβολο

του Μίθρα, ο Μ. Αλέξανδρος συμβολίζεται με

τον αετό και σε αντίθεση με τον δράκο, ο Χρι-

στιανισμός δέχτηκε τον αετό σαν σύμβολο της Ανάστασης

του  Χριστού.  Από τους Χεττίτες τον πήραν οι Σελτζούκοι

Τούρκοι και με τα συγγενή  γερμανικά τους  φύλα (Ούνοι)

μετέφεραν το σύμβολο του αετού στην Ευρώπη με τους

Αυστριακούς και ο Χίτλερ τον έκανε δικό του σύμβολο,

όπως έκλεψε και όλα του τα σύμβολα από τους Έλληνες

(αγκυλωτός σταυρός κ.α.)

Ένα από τα αρχέγονα ελληνικά έθιμα είναι το πέταγμα του

χάρτινου αετού που το  συναντάμε την Καθαρή Δευτέρα,

και τώρα έχει μόνο ψυχαγωγικό σκοπό, ενώ παλαιότερες

εποχές  είχε μεταιωρολογικές  και πολεμικές εφαρμογές

και είναι διαδεδομένος σε πολλές χώρες,  όπως και στην

Κίνα στην οποία αποτελεί λαμπρή τελετουργία και κατα-

σκευάζουν και δράκους από χαρτί σαν τους αετούς,  που

δημιουργούν ένα πολύ φαντασμαγορικό θέαμα.  

Ο μοναδικός γαλανός ελληνικός ουρανός είναι πανέμορ-

φος όταν γεμίζει την Καθαρή Δευτέρα με τους πολύχρω-

μους χαρταετούς, που συμβολίζουν την  ψυχική ανάταση

του ανθρώπου!!!   Προσοχή όμως από τα  ηλεκτρικά καλώ-

δια, για να αποφύγουμε τα ατυχήματα και να περάσουμε

όλοι μια χαρούμενη ΚΑΘΑΡΗ ΔΕΥΤΕΡΑ!!!

Φαίδρα 

Φραγκομανώλη - Κοκκόλα

Δράκοι και αετοί!

Μας δουλεύουνεεεεεε...

O γνωστός και αντιπαθής υπουργός Οικονομικών της

Γερμανίας Βόλφγκανγκ Σόιμπλε, άφησε το νεοναζί

ύφος και από εκεί που καθημερινά μιλούσε για απο-

βολή και γκρέξιτ και τόσα άλλα, εμφανίστηκε ως

“εραστής” της Ελλάδας, σε συνέντευξή του  στο τη-

λεοπτικό δίκτυο ARD με φράσεις όπως: «Είμαι πεπει-
σμένος. Η Ελλάδα βρίσκεται στο σωστό δρόμο». 

Αλλά και στην εκπομπή Bericht aus Berlin δήλωνε:

«Δεν διατύπωσα ποτέ απειλές (περί Grexit)!!!»
Φαίνεται πως άρχισαν να παίρνουν τα μηνύματα, από

την αγανάκτιση του κόσμου που στρέφεται πλέον στο

εθνικό νόμισμα και νερώνουν ήδη το κρασί τους...

Χαρίσαμε 14 ελληνικά 

αεροδρόμια στην κρατική Γερμανία!!

Η ημικρατική γερμανική εταιρία Fraport αγόρασε αντί πινα-

κίου φακής 14 περιφερειακά αεροδρόμια στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με όσα υπέγραψε η Fraport με στοιχεία που πα-

ρουσίασε ο ευρωβουλευτής Νότης Μαριάς στο Ευρωκοινο-

βούλιο (16.2.17) έπρεπε να καταβάλει 1,2 δισεκατομμύρια

ευρώ αλλά ήδη πήρε προίκα 520 εκατομμύρια ευρώ μια και

στα αεροδρόμια Θεσσαλονίκης και Χανίων έχουν εκτελε-

στεί έργα ΕΣΠΑ αυτή τη στιγμή τα οποία αξίζουν 520 εκα-

τομμύρια ευρώ.  Στη συνέχεια η Fraport ενέταξε το σχέδιό

της στο σχέδιο Γιούνκερ όπου θα πάρει μία επένδυση

ύψους 400 εκατομμυρίων ευρώ. Στη συνέχεια επιδιώκει δά-

νεια 300 εκατομμύρια ευρώ από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα

Επενδύσεων, από την EBRD και ταυτόχρονα με εγγύηση

του Ελληνικού Δημοσίου!!  Στο μεταξύ οι κανονισμοί των

Διαρθρωτικών Ταμείων, απαγορεύουν την ιδιωτικοποίηση

έργων ΕΣΠΑ τουλάχιστον για 10 χρόνια. 

Αλλά άμα πρόκειται για γερμανική κρατική εταιρεία τα

πράγματα αλλάζουν κατά πως φαίνεται!!!

Απ᾽το καρφί 
στο πέταλο  

της Αννας Μπουζιάνη
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Η ελληνική αποκριά

«... γνώση των εθίμων διασφαλίζει την ιστορική μας συνέχεια
και στηρίζει την εθνική μας αυτοτέλεια».
Τα χαρακτηριστικά αυτά λόγια, στέλνουν μήνυμα σε όλους

μας, ότι η παράδοσή μας είναι δέντρο που ρίζωσε και βλά-

στησε στη γη της Πατρίδας μας και που κάθε κλαδί του θρά-

φηκε, μπουμπούκιασε και κάρπισε στο μυροβόλο αγέρα του

βουνού, του κάμπου και της θάλασσάς μας. Η γλώσσα, τα

ήθη και τα έθιμα είναι οι καρποί του και όπου κι αν βρεθούμε

αντλούμε δύναμη απ’ αυτούς για επιβίωση και δράση, σκορ-

πίζοντας τους σπόρους τους για να βλασταίνει παντού η

ομορφιά της Πατρίδας μας και να γεύονται οι γενιές τους καρ-

πούς της· καρπούς Αγάπης, Ανθρωπιάς και Ειρήνης, χαρα-

κτηριστικά της ιστορικής μας συνέχειας όπως είναι και η

κρυστάλλινη αλήθεια που πηγάζει βαθιά από τη λαϊκή τέχνη

σε όλες τις μορφές της. 

Όταν το πικρόγλυκο συναίσθημα, από τις θύμισες και τα βιώ-

ματα, γίνεται τραγούδι και χορός, η κρυστάλλινη αλήθεια ξε-

διπλώνεται σα χείμαρρος λυτρωτικός και καθώς μές από τα

βήματα χορεύοντας εκφράζεται, τότε, τα χείλη τραγουδώντας

μιλούν για την αγάπη, μιλούν για έρωτα και πάνω απ’ όλα μι-

λούνε για τη λεβεντιά. Αυτή είναι η ψυχολογία του λαού μας

που καθορίζει και την εθνική μας αυτοτέλεια.

Το αγκάλιασμα των παραδοσιακών εορτών και εκδηλώσεων

του λαού, που αντανακλούν την ψυχολογία μαζί και την καλ-

λιτεχνική του έκφραση, έχει πλέον ηθική και εθνική σημα-

σία.

Η λαϊκή έκφραση, σε όλες τις μορφές της, είναι βγαλμένη

από την ανάγκη του απλού ανθρώπου να εκτονώσει τη συ-

ναισθηματική του φόρτιση, απ’ τη σκληρή βιοπάλη, εκφρά-

ζοντας τις αγωνίες, τις χαρές και τις λύπες του με τους χορούς

και τα τραγούδια, τις συλλογικές γιορτές και τα γλέντια. Εκ-

δηλώσεις δηλαδή λατρευτικές, ερωτικές, κάποτε και μαγικές

«για το καλό» όπως λένε, καθώς και άλλα τελετουργικά

έθιμα, διαμορφωμένα από την πίστη του ανθρώπου που επι-

διώκει την ευφορία της γης και γενικά την γονιμότητα, την

υγεία και την ευημερία.

Η φλόγα που πυροδοτεί την ένταση του ξεφαντώματος στις

ξέφρενες και πολυποίκιλες αποκριάτικες εκδηλώσεις είναι

πάντα σπινθηροβόλα και διαχρονική.

«Λαέ μου περιούσιε, γενναίε, μερακλή / για την τιμή σου, κόκ-
καλα το πνεύμα σου τσακίζει, / άλλοτε τα ’λεγες στα χωρατά,
για να γελούν πολύ / τώρα φωνάζεις δυνατά, γιατ’ η μπαμπεσιά
σε πνίγει.».

Καυστικά και διαχρονικά είναι τα κοινωνικοπολιτικά μηνύ-

ματα που ξεσπούν σαν πυροτεχνήματα μέσα από την ανε-

ξάντλητη έμπνευση και επιχειρηματικότητα του λαού που

προβάλλει παράλληλα και τις εκτονωτικές διαθέσεις του

όπως διαφαίνεται στους στίχους του πάντα επίκαιρου Γιώρ-

γου Σουρή, γραμμένους το 1888 για την πρoσφώνηση της

«βασίλισσας της Αποκριάς» στην υποδοχή της, καθώς έμπαινε

στην πόλη πάνω στο πλουσιότατα στολισμένο άρμα της: «Βα-
σίλισσα της ζευζεκιάς / βασίλισσα της τρέλας, / των τραγου-
διών, των νταουλιών, / της τσότρας, της βαρέλας...».

Στο τρελό Καρναβάλι, στη δεοντολογία του γλεντιού και της

κραιπάλης, το κρασί και ο χορός, η μουσική και τα τραγούδια,

η σάτιρα, οι πονηρές παρεκτροπές, οι ζευζεκιές, είναι οι με-

γάλοι πρωταγωνιστές με κυρίαρχο στοιχείο τη διακωμώδηση

προσώπων και καταστάσεων, μια σάτιρα δηλαδή που μέσα

από ευφυείς εμπνεύσεις άνετα κυριαρχεί στο χρόνο, αφού τα

προβλήματα στην ευρεία τους έννοια παραμένουν τα ίδια και

η διακωμώδησή τους μπορεί να παρουσιαστεί αλληγορικά,

με συμβολική μορφή.

Την Αποκριά του περασμένου αιώνα, στην Αθήνα του 1888,

βραβευμένη σάτιρα παρουσίαζε το άρμα της πολιτείας, διαρ-

ρυθμισμένο σε βαπόρι, έχοντας στη μέση την πλάστιγγα του

προϋπολογισμού, ενώ στην πρώρα το φοβερό κανόνι ήταν

έτοιμο να ρίξει. τις βολές του (άσχετα, που στόχευε τότε και

που στοχεύει σήμερα). Ένα άρμα με επίσης σκωπτικό περιε-

χόμενο έδειχνε το φοβερό χταπόδι, που συμβόλιζε τη βουλευ-

τοκρατία, να σφίγγει με τα τεράστια πλοκάμια του τη δύστυχη

Ελλάδα που λιποθυμούσε γέρνοντας το κεφάλι. Σε ένα άλλο

άρμα υπήρχε ένας ανεμόμυλος που άλεθε αδιάκοπα και πα-

ρήγαγε νομοσχέδια. Όλα αυτά ήταν πάντα μια ψυχολογική

εκτόνωση του λαού ο οποίος σατιρίζοντας τα πολιτικά και

κοινωνικά προβλήματα μπορούσε έτσι να δείξει την αντίθεσή

του, σε καταστάσεις και πρόσωπα, με ειρηνικό τρόπο.

Σε όλες τις εποχές, το μεγάλο πανηγύρι του γλεντιού και του

γέλιου, ο χορός στους δρόμους και οι εξέδρες που στήνονται

για μουσικούς, τραγουδιστές, ταχυδακτυλουργούς, καθώς και

οι μεγάλες παρελάσεις μασκαράτας και αρμάτων καταστόλι-

στων με λουλούδια, όπου κυριαρχούν χιλιάδες χρώματα από

τις χάρτινες κορδέλες που εκτοξεύονται ολόγυρα και από τα

πολυποίκιλα στολίδια που συνθέτουν τις φανταχτερές μεταμ-

φιέσεις των πληρωμάτων τους, μέχρι τον πολύχρωμο φτωχό

γελωτοποιό που κάνει ασταμάτητα τούμπες και τον ξυλοπό-

δαρο, είναι στοιχεία της Αποκριάς διαχρονικά.

Από τις αρχές του εικοστού αιώνα και για πολλά χρόνια κυ-

ριαρχική μορφή στην Αθηναϊκή Αποκριά ήταν ένας από τους

γραφικότερους τύπους της Αθήνας ο Θεοδοσίου, ο γνωστός

ως «ποιητής του Κάρου». Το αλάτι των αστείων του ήταν πολύ

χοντρό και οι κωμωδίες του ξεκαρδιστικές. Κάθε Αποκριά

ετοίμαζε το δικό του άρμα που δεν ήταν βέβαια τίποτε άλλο

από ένα απλό κάρο, με το οποίο συχνά κυκλοφορούσε στις

αθηναϊκές συνοικίες και διασκέδαζε μικρούς και μεγάλους.

Μια χαρακτηριστική του σάτιρα ήταν το άρμα με την «τραμ-

πάλα», βάζοντας δύο αντίθετους πολιτικούς να κουνιούνται

στην τραμπάλα (μια σανίδα πάνω σ’ ένα βαρέλι πετρελαίου),

ώστε πότε επάνω (στην εξουσία) ήταν ο ένας και πότε ο

άλλος.

Ο Θεοδοσίου που ήταν ένας τύπος μποέμ και συνήθως απέν-

ταρος, χτυπούσε αλύπητα τους κερδοσκόπους, γι’ αυτό από

τα σκωπτικά, τα καυστικά λόγια του «ποιητή του Κάρου» έχει

επικρατήσει η ρήση: «...άκουσε τα εξ αμάξης».

Η επιθυμία του ανθρώπου να περάσει με καλούς οιωνούς,

από τα Χριστούγεννα στο Πάσχα και από το Χειμώνα στην

Άνοιξη, είναι το βαθύτερο νόημα των εθίμων αυτής της με-

ταβατικής περιόδου.

Ο διαβατήριος χαρακτήρας των εθίμων της Αποκριάς, με το

γλέντι, τις μεταμφιέσεις, τις μιμικές παραστάσεις, τους χο-

ρούς στην ύπαιθρο, τη θύμηση των νεκρών (με τα Ψυχοσάβ-

βατα), την οικογενειακή συγκέντρωση, την ανταλλαγή

επισκέψεων και ευχών, ήταν Πρωτοχρονιάτικος που μετατο-

πίστηκε σιγά-σιγά προς την Άνοιξη για να ενωθεί με όμοια

δρώμενα, Φεβρουαρίου - Μαρτίου, στις αρχαίες γιορτές των

Ανθεστηρίων.

Σήμερα το νόημα των γιορτών και των εθίμων μας είναι: «για
το καλό του χρόνου», «για υγεία και ευημερία» και «για καλή
σοδιά» ή καλές δουλειές» όπως εύχονται στις πόλεις. Αυτό το

νόημα έχει και το πάντα πλούσιο τραπέζι, στις οικογενειακές

συγκεντρώσεις, καθώς οι ευχές και όλη η διασκεδαστική

ατμόσφαιρα με τ’ αστεία, τα σατιρικά τραγούδια, το χορό,

ακόμη και με τις βωμολοχίες.

Οι βωμολοχίες της αποκριάς ακούγονταν και ακούγονται με

ανεκτικότητα, έχοντας το βαθύτερο νόημα, να μυήσουν τις

νεότερες γενιές στα μυστικά της ερωτικής επικοινωνίας, για

την ποθούμενη τεκνογονία, παράλληλα προς τις «μαγικές»

επιδιώξεις τους για τη γονιμοποίηση της γης.

Ένα έθιμο που διατηρήθηκε και εξελίχθηκε μορφολογικά,

έχει χάσει όμως το αρχικό του περιεχόμενο, τουλάχιστον στον

αστικό πληθυσμό, είναι οι μεταμφιέσεις. Η μεταμφίεση κα-

τάγεται από αρχαίες λατρείες, με τη σημασία ότι αποκτά ο

άνθρωπος μια «μαγική δύναμη που μπορεί να τη χρησιμοποι-

ήσει για το καλό της παραγωγής και για προστατευτικούς λό-

γους, να εξαπατά δηλαδή τα επιβλαγή πνεύματα. Παρόμοιο

νόημα έχουν και τα πολλά κουδούνια των μεταμφιεσμένων

στα καρναβάλια της υπαίθρου (όμοια με αυτά που οι τσοπά-

νηδες βάζουν στα πρόβατα και στα κατσίκια), προκαλώντας

επίσης μια ηχητική χαρούμενη, διαδκεδαστική όσο και λε-

βέντικη. Οι μεταμφιέσεις είναι σήμερα μέρος του γλεντιού,

με τα λαμπρά τους χρώματα τις επινοήσεις και πολλές φορές

τις ακρότητές τους, σατιρίζοντας πρόσωπα και καταστάσεις.

Σήμερα και χθες, το τρελό Αποκριάτικο ξεφά ντωμα του λαού

στους δρόμους του χωριού και της πόλης, κρατάει όλα τα τε-

λετουργικά χαρακτηριστικά για την επίτευξη της ευημερίας

και τον εξοστρακισμό του κακού (μεταμφιέσεις, διακωμώ-

δηση της μιζέριας και της όποιας κακοδαιμονίας, κάψιμο του

Καρνάβαλου), ώστε ο άνθρωπος, μέσα από τη μεταβατική

και καθαρτήρια περίοδο της Αποκριάς και την τέλεια «απε-

λευθέρωση» που του προσφέρει η Καθαρά Δευτέρα, να πε-

ράσει «καθαρός» στη Μεγάλη Σαρακοστή.

Η αποκορύφωση αυτής της επικοινωνίας και της συναδέλφω-

σης γίνεται την Καθαρά Δευτέρα μετα κοινά πλούσια τραπέ-

ζια στο ύπαιθρο, με την κοινή αίσθηση της απελευθέρωσης,

(σ’ αυτό συμβάλλει η αργία της ημέρας αυτής και η ολοήμερη

παραμονή κοντά στη φύση), με τα κατάλληλα παιχνίδια του

ανοιχτού χώρου και ιδίως με το πέταγμα του χαρταετού.

«Αμόλα καλούμπα!», «Πιάσε τον ήλιοι!», «Καβάλα το
βουνό!», είναι λίγα από το συνθηματικό γλωσσάρι για την

ανύψωση του χαρταετού.

«Όποιος δεν έπαιξε ποτέ του με χαρταετό, δεν κοίταξε όσο
χρειάζεται ψηλά.». Το πέταγμα του χαρταετού, σ’ αυτά τα

λόγια, παίρνει ένα αλλιώτικο και βαθύτερο νόημα, το νόημα

της ψυχικής ανάτασης έστω και αν αυτή δεν γίνεται άμεσα

αντιληπτή. Όμως όταν τα μάτια υψωμένα στον ουρανό, απλά,

παρακολουθούν και θαυμάζουν το μπαλέτο των φανταχτερών

χαρταετών, η επικοινωνία με το γαλάζιο ανοιξιάτικο ουρανό

είναι αισθητή.

Η παράδοση θέλει αυτές τις μέρες τους ανθρώπους ενωμέ-

νους, να γλεντούν από κοινού, ν’ ανταλλάσσουν ευχές, ενώ

συγχρόνως να σατιρίζουν και να διακωμωδούν τα στραβά και

τα ανάποδα της εποχής τους και όλους τους υπεύθυνους,

κάτω από μια περιφρονητική θεώρηση «λουσμένη στο

κρασί».

Φωτεινή Ε. Σωτηροπούλου

* Τα στοιχεία είναι παρμένα από την «Αθηναϊκή Αποκριά» του ΚΑΙΡΟΦΥΛΑ εκδ.
ΦΙΛΙΠΠΟΤΗ και το βιβλίο του Δ. Λουκάτου «Ανοιξιάτικα και των εορτών».
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Επικίνδυνο πεζοδρόμιο 

στη Βάρκιζα

Κυρια βενετσανου, θα ηθελα να σας παρακαλεσω

να δημοσιοποιησητε το εξης: στην παραλια της

Βαρκιζας στο χωρο που ειναι, μεταξυ της  τραπεζας

Πειραιως και της καφετεριας “Λεωνιδας”, στο πλατυ

πεζοδρομιο, καποιοι “...” αντι να ευθυγραμισουν τα

πλακακια εχουν κανει “σκαλακια” μεταξυ των οριων

των ιδιοκτησιων τους με αποτελεσμα να σκοντα-

φτουν οι περαστικοι και με πολυ επικυνδινο τροπο

να σωριαζονται, συνεχεια κάτω και να  τρεχουν οι

θαμωνες της  καφετεριας  να τους σηκωσουν.

Ακούει κανείς υπεύθυνος, ή θα επέμβουν όταν

συμβούν σοβαρότερα ατυχήματα;

Σας ευχαριστώ  εκ των προτερων για τη φιλοξενια.

ΘΑΝΑΣΗΣ ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ ΚΟΡΜΠΙ ΒΑΡΗΣ

Χωρίς τηλέφωνο 

το ΚΑΠΗ Βούλας!!

“Νεκρή γραμμή” εδώ και τρεις περίπου μήνες έχει

το ΚΑΠΗ Βούλας. Χαλασμένο τηλέφωνο, που περι-

μένει μήνες να επισκευαστεί, μας κατήγγειλαν μέλη

του ΚΑΠΗ, εκφράζοντας την ανησυχία τους, ότι αν

συμβεί κάτι δεν υπάρχει ούτε τηλέφωνο να ειδοποι-

ήσουν τους οικείους τους.

Ο καθένας την δουλειά του
κυρία Αρβελέρ
Την Κυριακή 19/2/2017 στην εκπομπή της ΕΡΤ «Πάμε Αλ-

λιώς» φιλοξενήθηκε η κυρία Ελένη Γλύκατζη Αρβελέρ που

τιμά την Ελλάδα στην Γαλλία. Η κυρία Αρβελέρ είναι δια-

πρέπουσα ιστορικός, μελετητής της Ελληνορωμαϊκής  επο-

χής, την οποία παρά την ιδίαν αυτής αντίληψη εξακολουθεί

να ονομάζει «Βυζαντινή» γιατί έτσι την ονόμασαν οι δυτικοί

συνάδελφοί της για λόγους που εκείνοι γνωρίζουν και

εμείς κάνουμε ότι δεν καταλαβαίνουμε· όπως ακόμη και σή-

μερα κάνουμε ότι δεν καταλαβαίνουμε όταν οι ίδιοι σύμμα-

χοι  (αφεντικά) μας  δανείζουν χρήματα για να τους

ξεπληρώσουμε παράνομα χρέη και μας επιβάλουν νόμους

που θα τους εξασφαλίσουν την είσπραξή τους εις το ακέ-

ραιο.

Η κυρία Αρβελέρ έχει ευρύ διανοητικό ορίζοντα και έκανε

θαυμάσιες τοποθετήσεις σε ερωτήματα που αφορούν την

παρούσα κατάσταση και κυρίως την θέση της Ελλάδος στην

Ευρωπαϊκή Ένωση. Είπε παραδείγματος χάριν ότι η  Ε.Ε.

είναι μία σπουδαία προσπάθεια συμβίωσης των λαών της,

που όμως προϋποθέτει την ύπαρξη κοινών αξιών οι οποίες

πρέπει να αποτελούν τρόπο ζωής και θα εξασφαλίζουν την

ομαλή συμβίωση όλων.

Είναι προφανές ότι σε μία τέτοια περίπτωση θα επιβρα-

βεύονται οι πράξεις που έχουν στόχο το κοινό καλό και όχι

το καλό ενός μεμονωμένου ή ομάδος των λαών της Ε.Ε.

Ερωτηθείσα για την γνώμη της αναφορικά με τον γερμα-

νικό λαό και ιδιαιτέρως για τον Υπουργό Οικονομικών  κ.

Σόϊμπλε απάντησε ότι: Όσο μεν αφορά τους Γερμανούς δεν
μπορούμε να τους βάλουμε όλους στην ίδια κατηγορία διότι
υπάρχουν καλοί και κακοί Γερμανοί όπως υπάρχουν καλοί
και κακοί  Έλληνες ή Γάλλοι, πράγμα που αποτελεί μία πα-
νανθρώπινη αλήθεια. Για τον κύριο Σόϊμπλε είπε απλά ότι

ο άνθρωπος κάνει σωστά την δουλειά του, υπονοώντας ότι

και εμείς πρέπει να κάνουμε σωστά την δική μας, πράγμα

που μόνο υπό ορισμένες συνθήκες μας βρίσκει σύμφωνους.

Πρόσθεσε μάλιστα ότι, για κάτι τέτοιες τοποθετήσεις της

έχει γίνει στόχος της Χρυσής Αυγής και ανέφερε επίσης το

γεγονός ότι η ονομαζόμενη Μακεδονική Δυναστεία Αυτο-

κρατόρων  είχε Αρμένικη καταγωγή, πράγμα που ένας ιστο-

ρικός δεν μπορεί να το πει χωρίς να παρεξηγηθεί από

φανατικούς εθνικιστές.

Εδώ χωρίς να έχω σχέση με την Χρυσή Αυγή ή να ψάχνω

για αφορμές επειδή η κυρά Αρβελέρ θεωρεί τον εαυτό της

Βυζαντινολόγο, πράγμα που αλλοιώνει την ιστορική αλή-

θεια της εξέλιξης  του ελληνισμού αφού οι δωδεκαθεϊστές
Μεγαρείς, υπό τον Βύζαντα και μετά από υπόδειξη του μαν-
τείου ίδρυσαν την αποικία τους στον Βόσπορο, δεν έχουν
καμία σχέση με την Ρωμαϊκή  Αυτοκρατορία στην οποία
υποτάχθηκαν όχι μόνο αυτοί αλλά  και ολόκληρος ο ελλη-
νισμός, θέλω να πω ότι η μισή αλήθεια αποτελεί ψεύδος.

Το γεγονός ότι ο κύριος Σόϊμπλε κάνει καλά την δουλειά

του και θα έπρεπε και εμείς να κάνουμε σωστά την δική μας

δείχνει αφενός ότι, οι σχέσεις των κρατών στην σημερινή

Ε.Ε. είναι ανταγωνιστικές, όπως είναι οι σχέσεις επιβίωσης

στην άλογη φύση, και αφετέρου ότι, η αντίληψη (κόμπλεξ)

που αρχικά είχαν οι Έλληνες, ότι συμμετέχοντας στην τε-

χνολογικά και οικονομικά αναπτυγμένη Ε.Ε. θα ικανοποι-

ούσαν τόσο το κόμπλεξ τους, θα ανέβαιναν τάχα

πολιτιστικά  όσο και θα απολαύσουν μία οικονομική ευμά-

ρεια πέραν από αυτή που τους παρείχε  η ψωροκώσταινα,

δεν ήταν παρά ένα όνειρο απατηλό.

Η Ε.Ε. δεν είναι αυτό που θέλουν να παρουσιάζουν οι δια-

πρέποντες στην Εσπερία συμπατριώτες μας και η δουλειά

των αρχόντων μας δεν είναι να γίνουν  καλοί παίχτες σε

μία σκακιέρα διεθνούς ανταγωνισμού όπου επικρατούν ο

νόμος του ισχυροτέρου, η υποκρισία και η διαφθορά, διότι

αυτά δεν αποτελούν τις αξίες πάνω στις οποίες ψευδώς

ισχυρίζονται ότι είναι δομημένη ή τάχα προσπαθούν να δο-

μήσουν την Ευρώπη. 

Η υποκρισία της Ε.Ε. φάνηκε για άλλη μια φορά στις ασυ-

ναρτησίες κατά την χθεσινή (20/2/2017) συνέντευξη τύπου

των τριών εκπροσώπων του ΓΙΟΥΡΟΓΚΡΟΥΠ (Eurogroup)

που κάθε ελληνικό κόμμα θα προσπαθεί για καιρό να ερμη-

νεύσει σύμφωνα με την δική του αντίληψη της υποτέλειας

που εξυπηρετεί.

Δυστυχώς για το έθνος μας στηρίξαμε τις ελπίδες μας

πάνω σε αυτή την βαρβαρότητα και χάσαμε πρώτα την

πίστη μας στο Θεό και μετά την πίστη στον ίδιο το εαυτό

μας , ξεπουλήσαμε την πατρίδα μας, πιστέψαμε σε ψεύτες

πολιτικούς άρχοντες  και όπως είπε μία απλή Ελληνίδα

τους ανεβάσαμε τόσο ψηλά που τώρα δεν φτάνουμε να

τους φτύσουμε.
Ηλίας Σταμπολιάδης

τ. Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης

Μέλος Ι.Η.Α.

Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβου-

λίου της 14ης Φεβρουαρίου, η «Πρωτο-

βουλία Πολιτών Κορωπίου»

ενημερωθήκαμε για την  πιθανή δημιουρ-

γία  υπερτοπικού  εμπορικού κέντρου

στην περιοχή του τεχνολογικού πάρκου

του Δήμου μας (Νησίζα). Παρέστησαν

επίσης, μέλη του  Συλλόγου Εμπόρων και

Βιοτεχνών Κορωπίου. 

Η εισήγηση αφορούσε ενημέρωση και πιθανή γνωμοδό-

τηση του Δημοτικού Συμβουλίου για την παραπάνω επι-

χειρηματική δράση. Στην συζήτηση που ακολούθησε και

μετά από τοποθετήσεις όλων των δημοτικών παρατάξεων

και μελών του συλλόγου, η Δημοτική αρχή αρνήθηκε να

πάρει θέση για το αν επιθυμεί ή όχι μια τέτοια επιχειρη-

ματική δράση στις παρυφές του αστικού ιστού του δήμου

μας και δήλωσε ουδέτερη σε ένα θέμα που η ίδια προκά-

λεσε, παρά το γεγονός ότι ο Σύλλογος  Εμπόρων και Βιο-

τεχνών της ζήτησε μια ξεκάθαρη θέση απέναντι στην

επερχόμενη οριστική διάλυση του εμπορικού κόσμου του

Δήμου μας, από ένα τέτοιο εμπορικό κέντρο. 

Η παράταξή μας τόνισε ότι το Κορωπί δεν χρειάζεται

άλλο ένα   υπερτοπικό  εμπορικό  κέντρο, όπως  τόσα

γύρω μας, που θα πλήξει οριστικά την ήδη εξαιρετικά

μειωμένη εμπορική κίνηση της πόλης μας. Επίσης δια-

τυπώσαμε την άποψη ότι το ζήτημα δεν έχει να κάνει με

την αξιοποίηση των ιδιοκτησιών της περιοχής  ούτε και

σε άλλου είδους εμπορικές ή τεχνολογικές επιχειρημα-

τικές δράσεις  σε περιοχές που επιτρέπει η χρήση γης

σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο

που ορίζει τις χρήσεις γης (ΠΔ 199/2003). 

Επίσης  θεωρεί ότι η επί επτά χρόνια

αδράνεια της δημοτικής αρχής για την

βελτίωση του ιστορικού και εμπορικού

κέντρου του Κορωπίου, η απόρριψη της

μελέτης της πεζοδρόμησης αλλά και η μη

εφαρμογή έστω της μονοδρόμησης,

έχουν καταστήσει αδιάφορο και μη ελκυστικό  το κέντρο

του Κορωπίου και έχουν συμβάλει ουσιαστικά στον μα-

ρασμό της εμπορικής  και επιχειρηματικής κίνησης.  

Για άλλη μια φορά τονίζουμε, ότι το ουσιαστικό πρό-

βλημα για το Κορωπί δεν είναι ο διάλογος για θολά ζη-

τήματα ανάπτυξης ή «επενδύσεων» που βαφτίζονται

στρατηγικές, αλλά η διατύπωση ενός ξεκάθαρου σχε-

δίου για την συνολική ανάπτυξη του Δήμου με την συμ-

μετοχή όλων των παραγωγικών δυνάμεων του τόπου.

Διαχρονικά αυτός ο σχεδιασμός έλειπε από τις Δημοτι-

κές αρχές και δυστυχώς διαπιστώνουμε για άλλη μια

φορά, ότι λείπει κι από την σημερινή. Αυτόν τον διάλογο

με όλες τις κοινωνικές ομάδες πρέπει επιτέλους να

ανοίξουμε.

Για το συγκεκριμένο θέμα για άλλη μια φορά πι-

στεύουμε ότι η Δημοτική αρχή, θα πρέπει να ξεκαθαρί-

σει την θέση της και να τοποθετηθεί ευθέως αν είναι

πρόθυμη να στηρίξει έμπρακτα τους συμπολίτες μας  και

να μη κρύβεται, κατά την προσφιλή της τακτική, πίσω

από νόμους, μνημόνια και δικαιολογίες.

O Δήμος Κρωπίας απαντά, σελ. 7

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΙΣ ΠΑΡΥΦΕΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΠΙΟΥ;
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ «ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΟΡΩΠΙΟΥ»
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Νέα σύσκεψη πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 20 Φε-

βρουαρίου στο Δημαρχείο Λαυρίου για το θέμα των

διεκδικήσεων ακινήτων από το Ελληνικό Δημόσιο

έναντι ιδιοκτητών του Δήμου Λαυρεωτικής με τη συμ-

μετοχή του συνόλου σχεδόν των βουλευτών της Περι-

φέρειας Αττικής, εκπροσώπων της Περιφέρειας Αττικής

και του Δήμου Λαυρεωτικής. 

Συγκεκριμένα στη σύσκεψη παραβρέθηκαν όλοι οι βου-

λευτές της Ανατ. Αττικής, όλων των κομμάτων, κάτι

πολύ σπάνιο: Αριστείδης Μπαλτάς, Νάσος Αθανασίου,

Γιώργος Πάντζας, Πάνος Σκουρολιάκος, Γιάννης Δέδες,

Μάκης Βορίδης, Γεωργία Μαρτίνου, Γιώργος Βλάχος,

Θανάσης Μπούρας, Γιώργος Μαυρωτάς, Κων/νος Κα-

τσίκης και εκπρόσωπος της Εύης Χριστοφιλοπούλου, ο

Αντιπεριφερειάρχης Ανατολικής Αττικής Πέτρος Φιλίπ-

που, ο Δήμαρχος Λαυρεωτικής Δημήτρης Λουκάς, οι

επικεφαλής παρατάξεων της μειοψηφίας του Δήμου

Λαυρεωτικής Κων/νος Λεβαντής, Σταύρος Ιατρού και

Απόστολος Παμφίλης. 

Η συζήτηση επικεντρώθηκε στο μείζον ζήτημα που έχει

προκύψει  στον Δήμο Λαυρεωτικής από την ανάρτηση

του Κτηματολογίου και κυρίως από την επιβολή προστί-

μων από το Ελληνικό Δημόσιο σε πολλούς κατοίκους

της περιοχής και συμφωνήθηκε να προωθηθούν άμεσα

από όλες τις πολιτικές παρατάξεις τα αιτήματα του

Δήμου Λαυρεωτικής για αναστολή των επιβληθέντων

προστίμων μέχρι την ανάρτηση των οριστικών πινάκων

του Κτηματολογίου, επέκταση της εφαρμογής του

Νόμου 719/1977 (άρθρο 19 – πρόκριση ιδιωτών έναντι

Δημοσίου) σε όλη την εδαφική επικράτεια του τότε

Δήμου Λαυρεωτικής και νυν καλλικρατικών Δήμων Λαυ-

ρεωτικής και Σαρωνικού (σήμερα ισχύει μόνο για την

Κερατέα) και νομοθετική παρέμβαση ώστε να αναγνω-

ρίζονται οι δημότες Λαυρεωτικής έναντι του Δημοσίου

ως αποκλειστικοί κύριοι, νομείς και κάτοχοι των ιδιοκτη-

σιών τους βάσει του άρθρου 4 του Ν. 3127/2003, μέσω

ψήφισης σχετικής τροπολογίας  Νόμου που θα εισαχθεί

άμεσα στη Βουλή. 

Μετά το τέλος της σύσκεψης ο Αντιπεριφερειάρχης

Ανατολικής Αττικής Π. Φιλίππου δήλωσε: «Θεωρώ ότι
με συναίνεση και διάλογο πάντα βρίσκονται λύσεις στα
μεγάλα προβλήματα. Το ίδιο συνέβη και για το πρό-
βλημα που έχει δημιουργηθεί στον Δήμο Λαυρεωτικής.

Το γεγονός ότι παρακάθησαν στο ίδιο τραπέζι οι βου-
λευτές Περιφέρειας Αττικής όλων των κομμάτων αλλά
και οι τοπικές αρχές – Περιφέρεια και Δήμος – στέλνει
ένα μήνυμα για το πόσο αναγκαία είναι η συνεργασία
και η συνεννόηση όλων των πολιτικών φορέων για την
επίλυση των προβλημάτων. Μακάρι το παράδειγμα της
συγκεκριμένης σύσκεψης να ακολουθηθεί σε όλους

τους τομείς άσκησης διοίκησης τόσο σε κεντρικό όσο
και σε τοπικό επίπεδο». 
Ο Δήμαρχος Δ. Λουκάς δήλωσε πως: « Με σταθερό βη-
ματισμό διεκδικούμε και θα το κερδίσουμε, ώστε με νο-
μοθετική ρύθμιση να αναγνωρίζονται οι δημότες
Λαυρεωτικής ως αποκλειστικοί κύριοι έναντι του Δημο-
σίου, νομείς και κάτοχοι των ιδιοκτησιών τους βάσει του
άρθρου 4 του Ν. 3127/2003, μέσω ψήφισης σχετικής
τροπολογίας  Νόμου.»

Εφιάλτης με πρόστιμα, για τη γη τους, από το ελληνικό δημόσιο

Λαύριο και Σαρωνικός

στο πόδι

Να προσδιοριστούν επακριβώς

τα κριτήρια θεώρησης 

ενός οικισμού
ζητάει ο βουλευτής Γιώργος Βλάχος

Ο Βουλευτής Περιφέρειας Αττικής Γεώργιος Βλάχος, με

κατάθεση ερωτήσεων προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος

και Ενέργειας, ζητά να προσδιοριστούν επακριβώς τα

κριτήρια θεώρησης ενός οικισμού ως νομίμως υφιστά-

μενου βάσει του ν.4389/2016, αλλά και να δοθεί η δυνα-

τότητα στους Δήμους να μπορούν να διορθώσουν σε

περίπτωση λάθους, τα περιγράμματα της χρωματικής κα-

τηγορίας πύκνωσης στους δασικούς χάρτες.

Συγκεκριμένα ο Γ. Βλάχος με αφορμή τη διαδικασία απο-

τύπωσης των ορίων των οικισμών και της εκτός σχεδίου

δόμησης στην Περιφέρεια Αττικής (για την εξαίρεσή

τους από τους δασικούς χάρτες), η οποία βρίσκεται σε

εξέλιξη, ζητά να προσδιοριστούν επακριβώς τα κριτήρια

θεώρησης ενός οικισμού ως νομίμως υφισταμένου, με

βάση τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 23, παρ. 2β, περιπτ.

3 του ν. 4389/16 καθώς έχει δημιουργηθεί πρόβλημα με

τα κίτρινα περιγράμματα των οικισμών που υφίστανται

νόμιμα προ του 1923 και για τους οποίους δεν έχει κα-

θοριστεί όριο καθ' οιονδήποτε τρόπο, πλην όμως είναι

συγκροτημένοι οικισμοί.

Δημοπρατούνται οι μελέτες

του ΚΕΛ Σαρωνικού

Συνάντηση με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΕΥΔΑΠ,

Ιωάννη Μπενίση είχε στις αρχές της εβδομάδας ο Δήμαρ-

χος Σαρωνικού, Γιώργος Σωφρόνης. Θέμα της συνάντησης

ήταν να εξεταστεί η πορεία δημοπράτησης των μελετών

για το έργο κατασκευής του Κέντρου Επεξεργασίας Λυμά-

των Σαρωνικού. Στην συνάντηση συμμετείχε και η Βοηθός

Γενική Διευθύντρια Έργων Ανατολικής Αττικής, Γεωργία

Στεφανάκη.

Ο Γ. Σωφρόνης ενημερώθηκε αναλυτικά για τις διαδικασίες

δημοπράτησης της προμελέτης, της Μελέτης Περιβαλλον-

τικών Επιπτώσεων, καθώς και των υπολοίπων απαραίτητων

μελετών για την προετοιμασία και την υλοποίηση του

έργου. Δέσμευση των εκπροσώπων της ΕΥΔΑΠ ήταν η επι-

τάχυνση των διαδικασιών και η δημοπράτηση των μελετών

εντός του Μαρτίου 2017.

Ο Δήμαρχος Σαρωνικού Γ. Σωφρόνης, μετά το πέρας της

συνάντησης, δήλωσε μεταξύ άλλων: Εφόσον οι δεσμεύ-
σεις αυτές τηρηθούν, θα έχει γίνει ένα σημαντικό βήμα
μπροστά. Σε καμία περίπτωση δεν εφησυχάζουμε.

Τέσσερα νέα οχήματα για την

Πολιτική Προστασία απέκτησε 

ο Δήμος Σαρωνικού

Με τέσσερα νέα οχήματα ενισχύθηκε ο στόλος Πολιτικής

Προστασίας του Δήμου Σαρωνικού. Το κόστος των οχημά-

των, τα οποία παρελήφθησαν τη Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου,

ανήλθε σε 95.000 ευρώ και καλύφθηκε από την εξοικονό-

μηση πόρων της ετήσιας κρατικής επιχορήγησης για την

κάλυψη των αναγκών πυροπροστασίας.
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Από τη διατροφή  και την αγροτική παραγωγή,

τους πιο ευαίσθητους τομείς τόσο για την υγεία

των ανθρώπων, όσο και για την οικονομία κάθε

χώρας,  φαίνεται ότι έχουν επιλέξει οι πολυεθνι-

κές επιχειρήσεις να κορυφώσουν την  επίθεσή

τους κατά των λαών.

Eγκρίθηκε και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η Εμπορική

και Οικονομική συμφωνία που είχε υπογραφεί τον περα-

σμένο Οκτώβρη, μετά από 7 χρόνια διαπραγμάτευσης με-

ταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και Καναδά.

Με τη Συμφωνία Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης Ε.Ε.-Κα-

ναδά, τη γνωστή CETA καταργούνται οι δασμοί στο 99%

των διακινούμενων αγαθών και υπηρεσιών μεταξύ Ε.Ε. και

Καναδά και επέρχεται μια σημαντικότατη αλλαγή στο Διε-

θνές Δίκαιο καθώς μια Εταιρεία (Ιδιωτική Οικονομική Ισχύς)

θα μπορεί να σύρει στα δικαστήρια ένα κράτος (Δημόσια

Κοινωνική Ισχύς), για επίλυση διαφορών, το λεγόμενο ICS.

Αυτή η εφαρμογή αυτή, μετά από αγώνες εκατομμυρίων

πολιτών, ετέθη σε πενταετή αναστολή.

Εκτός αυτών, με την κατάργηση των προστατευτικών δα-

σμών, θα υπάρξουν αναταράξεις και απαρριθμίσεις πολλών

οικονομικών κλάδων, ενώ άλλοι θα ωφεληθούν.

Θα ωφεληθεί, για παράδειγμα, η Γερμανική κυρίως, αυτο-

κινητοβιομηχανία, ενώ θα ζημιωθούν πολλές αγροτοκτη-

νοτροφικές επιχειρήσεις.

Ανοίγει το δρόμο στην εισαγωγή μεταλλαγμένων τροφί-

μων, διαλύει τις εργασιακές σχέσεις, εμπορευματοποιεί τα

δημόσια αγαθά όπως είναι η υγεία και η παιδεία και ανα-

τρέπει την αρχή της πρόληψης η οποία είναι σημαντική για

την προστασία της δημόσιας υγείας.

Η ελληνική φέτα πλήττεται βαρύτατα

Η ελληνική φέτα είναι ένα διακριτό προνομιακό προϊόν. Γι’

αυτό πολλοί επιχειρηματίες και πολυεθνικές εταιρείες προ-

σπαθούν επί σειρά ετών να ιδιοποιηθούν το προϊόν αυτό.

Γερμανοί, Καναδοί και Δανοί είχαν έλθει στο παρελθόν σε

εμπορικές διαμάχες με προσπάθειες παράκαμψης των σκο-

πέλων, δικαιωμάτων των Ελλήνων κτηνοτρόφων και παρα-

γωγών κτηνοτροφικών προϊόντων, ειδικότερα του τυριού

«φέτα».

Η αρχή του κακού έγινε με τη Συνθήκη της Λισσαβόνας που

άρχισε να ισχύει από το 2009, με βάση την οποία η Ε.Ε.

απέκτησε αρμοδιότητα σύναψης διεθνών εμπορικών συμ-

φωνιών. Οπότε αρχικά υπέγραψε την ΤΤΙP (Δι-Ατλαντική

Εταιρική Σχέση Εμπορίου και Επενδύσεων), μεταξύ Ε.Ε. και

ΗΠΑ, την CETA (Ολοκληρωμένη Οικονομική και Εμπορική

Συμφωνία) μεταξύ Ε.Ε. και Καναδά, κ.ά.

Η ιστορία όμως με τη φέτα είναι παλιότερη. Με πολλές

προσπάθειες κατοχυρώθηκε το 1996 και μετά τρία χρόνια,

ακυρώθηκε με απόφαση του Ευρωπαϊκή δικαστηρίου

(1999). Μετά από αγώνα 120 επιστημονικών και κοινωνικών

φορέων, κατοχυρώθηκε εκ νέου το 2002 με τον Κανονισμό

1829 της Ε. Επιτροπής. Μετά από νέα προσφυγή της Γερ-

μανίας και της Δανίας το 2005 η χώρα μας δικαιώθηκε, ορι-

στικοποιώντας την κατοχύρωση της φέτας.

Η ελληνική φέτα εξάγεται σε 56 χώρες των πέντε Ηπείρων,

σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ. της Eurostat και

άλλων φορέων. Για την παρασκευή φέτας ασχολούνται

εκατό χιλιάδες κτηνοτρόφοι και 350.000 εργαζόμενοι συ-

νολικά στην πρωτογενή παραγωγή, στη δευτερογενή πα-

ρασκευή της φέτας και στις υπηρεσίες. Παράγουν σε 500

τυροκομεία, στην Ήπειρο κυρίως, στα νησιά, στην Κρήτη

και άλλες περιοχές της Ελλάδας. Οι εξαγωγές μας ανέρ-

χονται σε 45.000 τόνους.

Η ΕΕ. έχει στρέψει την προσοχή της στη σύναψη διμερών

εμπορικών συμφωνιών εκτός του Καναδά και των ΗΠΑ, με

την Κίνα, Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία, Φιλιππίνες, Ινδονησία,

Βιετνάμ, Ταϊλάνδη, Ιαπωνία, Ν. Αφρική και Ν. Αμερική κ.ά.

Σ’ όλες αυτές τις χώρες κυριαρχεί η εμπορία «λευκών τυ-

ριών», ψεύτικων απομιμήσεων της φέτας, παραγόμενων

κυρίως από γάλα αγελάδας.

Για παράδειγμα, όπως λέει ο Γ. Εμμανουήλ1 στον Καναδά

διακινούνται από πέντε πολυεθνικές εταιρείες, τέσσερις χι-

λιάδες τόνοι «λευκών τυριών» τύπου φέτας που ανταγω-

νίζονται τις εισαγωγές από Ελλάδα, 10000 τόνων φέτας,

κυρίως.

Aλλά και ο ανεξάρτητος Ευρωβουλευτής Νότης Μαριάς σε

συνέντευξή του, σημείωσε ότι: «ο κυριότερος παραγωγός
«Ελληνας» δήθεν «φέτας» στον Καναδά, είναι Σκοπιανός
και παράγει το 63% της καναδικής παραγωγής».

Τώρα λοιπόν, χωρίς την προστασία της γνήσιας ελληνικής

φέτας, οι Καναδοί θα μπορούν να διαθέτουν τις απομιμή-

σεις τους με την ονομασία «φέτα», (αφού βγάλουν τα τσο-

λιαδάκια, την Ακρόπολη κ.λπ. εθνικά χαρακτηριστικά από

τη συσκευασία, αναγράφοντας (με ψιλά γράμματα) made

in Canada και στην Ελλάδα!!! Με δεδομένο ότι στα ελλη-

νικά προϊόνταν δεν αναγράφεται «made in Greece”, αλλά

“in E.E.”, Κι αυτά όλα, «δοκιμαστικά», για πέντε χρόνια.

Αξίζει να υπογραμμίσουμε ότι, αν η Ελληνική Κυβέρνηση,

μέσω του Υπ.  Εθνικής Οικονομίας Γ. Σταθάκη, δεν είχε

συμφωνήσει για τη CETA (στη Μπρατισλάβα 23 Σεπτεμ-

βρίου 2016 και στο Λουξεμβούργο 18 Οκτωβρίου 2016) -

όπως είχε κάνει αρχικά η Βαλονία - το κείμενο δεν θα είχε

κατατεθεί στο Ευρωκοινοβούλιο και δεν θα είχε ψηφιστεί

η “προσωρινή” εφαρμογή της (από 1η Απριλίου 2017).

Την τελική απόφαση όμως θα πάρουν τα κοινοβούλια των

28 χωρών μελών της Ε.Ε.  Αν ένα από αυτά πει όχι, η προ-

σωρινή εφαρμογή θα σταματήσει και η CETA θα παγώσει

ή και θα ακυρωθεί. Αν δηλαδή το ελληνικό κοινοβούλιο

ψηφίσει αρνητικά, ΔΕΝ ΘΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ!!!

Xρειάζεται λοιπόν αγώνας σκληρός και καλό είναι να ενη-

μερωνόμαστε. Γιατί μετά τον οικονομικό πόλεμο που δεχό-

μαστε αυτή τη στιγμή, έρχεται ο νέος πόλεμος - ο

διατροφικός -. Μόνο ως τρομοκρατία ακούγεται η ένωση

της MONSATO με τη BAYER που είναι πραγματικότης!

Ενα διεθνές κίνημα θεριεύσει σιγά σιγά και ας είμαστε

άγρυπνοι...
http://stop-ttip-ceta-greece.blogspot.gr,  stop.ttip.greece@gmail.com

Αννα Μπουζιάνη

―――――

1. Γ.Ε. Μέλος της Ε.Ε. του Πανελλαδικού Δικτύου φορέων και πο-

λιτών STOP TTIP, CETA, TISA.

Προϊόντα παραγωγών σε χαμηλές τιμές

Κυριακή 26 Φεβρουαρίου 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. Έτσι την Κυ-

ριακή 26 Φεβρουαρίου και ώρες λειτουργίας από τις 8 το πρωί μέχρι τις 1.30 το μεσημέρι, ο Σύλλογος θα

βρίσκεται στον υπαίθριο χώρο δίπλα από το Τζάμπο στη Βάρη, με προϊόντα από όλη την Ελλάδα σε πολύ

χαμηλές τιμές.

Ο Σύλλογος έχει και κοινωνικό χαρακτήρα, αφού το 3% από τις πωλήσεις διατίθεται σε οικογένειες μαθη-

τών που επιλέγουν οι Σύλλογοι γονέων της περιοχής. Πληροφορίες: 217 7202595

Ο Ροταριανός Όμιλος Βούλα -

Πανόραμα  στον “Αμυμώνη”

Ο Πρόεδρος του Ροταριανού Ομίλου Βούλα - Πανόραμα

Ροτ. Κων/νος Σμυρνής και τα μέλη του Δ.Σ. Αθανάσιος

Καρνέζης, Δημήτριος Οικονόμου και Νικόλαος Ξεζωνάκης

επισκέφθηκαν τις εγκαταστάσεις του Πανελληνίου Συλ-

λόγου Αμυμώνη*, όπου ενημερώθηκαν από την Πρόεδρο

και τα μέλη του Δ.Σ. για τις δράσεις του Συλλόγου. Το

έργο έχει ετήσιο προϋπολογισμό άνω του ενός εκατομμυ-

ρίου ευρώ λόγω της βαρύτητας των εκπαιδευομένων ατό-

μων. Ο προϋπολογισμός  δεν καλύπτεται εξ ολοκλήρου

από τις κρατικές επιχορηγήσεις και έχει την ανάγκη κάλυ-

ψης μεγάλου μέρους του από τα ίδια τα μέλη και από την

ιδιωτική πρωτοβουλία.  

Τα μέλη του Ομίλου Βούλα – Πανόραμα παρέδωσαν στην

Πρόεδρο της Αμυμώνης ένα tablet για την εκπαίδευση και

εξάσκηση παιδιών με ελάχιστη όραση. 

Τα χρήματα με τα οποία αγοράστηκε το χρήσιμο για τα

παιδιά βοήθημα είναι αυτά που ο Όμιλος είχε αποφασίσει

να δώσει γι’ αυτό τον σκοπό αντί για άνθη κατά την εξόδιο

ακολουθία του επίτιμου μέλους του, Σπύρου Κασελίμη τι-

μώντας μ’ αυτόν τον τρόπο τη μνήμη του. 

* Ο Σύλλογος Αμυμώνη φροντίζει άτομα με προβλήματα

όρασης και άλλες αναπηρίες

Ο διατροφικός πόλεμος έρχεται...
Η CETA και η ΦΕΤΑ

Πλήγμα για 100.000 Έλληνες κτηνοτρόφους και 350.000 εργαζόμενους

Αν το ελληνικό Κοινοβούλιο 

ψηφίσει αρνητικά, 

ΔΕΝ ΘΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ
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Η ΙΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΩ-ΚΡΑΤΙΚΗ 

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΣΥΝΙΣΤΑ ΤΗΝ ΑΡΧΗ 

ΤΟΥ ΔΥΤΙΚΟΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΤΟΧΑΣΜΟΥ

«Μάλα γάρ φιλοσόφου τοῦτο τό πάθος, τό θαυμάζειν·
οὐ γάρ ἄλλη ἀρχή φιλοσοφίας ἤ αὕτη, καί ἔοικεν ὁ τήν
Ἶριν Θαύμαντος ἔκγονον φήσας οὐ κακῶς γενεαλο-
γεῖν».

(Πλάτων, 427-347, “Θεαίτητος, 155d, 2-3)

(= γιατί αυτό το συναίσθημα, ο θαυμασμός, είναι το κατ’

εξοχήν γνώρισμα του φιλοσόφου· δεν υπάρχει, αλή-

θεια, άλλη αρχή της φιλοσοφίας εκτός απ’ αυτήν. Και

φαίνεται πως εκείνος που ονόμασε την Ίρη κόρη του

Θαύμαντος δεν γενεαλόγησε άσχημα/ανεπιτυχώς.

ΣΧΟΛΙΟ: Στον “Κρατύλο” του Πλάτωνα ο Σωκράτης συ-

νάπτει την Ἶριν με το εἴρειν = λέγειν (408b) και το εἴρειν

με την Διαλεκτική (398d). Έτσι η Ίρις (= Φιλοσοφία) είναι

κόρη του Θαύμαντος (= του θαυμασμού).

«Διά γάρ τό θαυμάζειν οἱ ἄνθρωποι καί νῦν καί τό
πρῶτον ἤρξαντο φιλοσοφεῖν, ἐξ ἀρχῆς μέν τά πρό-
χειρα τῶν ἀπόρων θαυμάσαντες, εἶτα κατά μικρόν
οὕτω προϊόντες καί περί τῶν μειζόνων διαπορήσαντες,
οἷον περί τε τῶν τῆς σελήνης παθημάτων καί τῶν περί
τόν ἥλιον καί ἄστρα καί περί τῆς τοῦ παντός γενέ-
σεως».

(Αριστοτέλης, 384-322, “Μετά τα Φυσικά”, 982b, 15-21).

(= Γιατί οι άνθρωποι και τώρα και πρωτύτερα άρχισαν

να φιλοσοφούν εξαιτίας του θαυμασμού τους· καταρ-

χάς θαύμαζαν τα πλησιέστερα σ’ αυτούς παράδοξα φαι-

νόμενα, ύστερα όμως από λίγο, καθώς προχωρούσαν,

βρέθηκαν σε αμηχανία και για τα σημαντικότερα φαινό-

μενα, δηλαδή για τις φάσεις της σελήνης, την πορεία

του ήλιου, τις κινήσεις των αστέρων και τη δημιουργία

του κόσμου).

«Αἴτιον δέ τῆς δόξης τούτοις (= φυσικοῖς φιλοσόφοις)
ὅτι περί τῶν ὄντων τήν ἀλήθειαν ἐσκόπουν τά
δ᾽ὄντα ὑπέλαβον τά αἰσθητά µόνον».

(Αριστοτέλης, 384-322, “Μετά τα Φυσικά”, 1010α, 1-3).

(= Η αιτία της γνώμης αυτής συνίσταται στο ότι οι εκ-

πρόσωποι αυτής (οι Προσω-κρατικοί, φυσικοί φιλόσο-

φοι) αναζήτησαν να μάθουν την αλήθεια τη σχετική με

τα όντα, θεώρησαν όμως ως τέτοια όντα μόνον τα αι-

σθητά).

Ο Α’ ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΣ (ΑΡΧΑΪΚΟΣ) στην ιστορία της φι-

λοσοφίας κυοφορήθηκε και γεννήθηκε στην ΙΩΝΙΑ.

Πρόδρομοι και πρώιμοι εκπρόσωποι του κοινωνικού - πο-

λιτικού - πνευματικού κινήματος στάθηκαν οι Προσω-

κρατικοί, οι οποίοι ασχολήθηκαν με την αρχή και τη

δομή/σύσταση του κόσμου, εισήγαγαν το κριτήριο του

ορθού λόγου (Λόγος) στην ερμηνεία του κόσμου, απάλ-

λαξαν τους ανθρώπους από τη μυθολογική ερμηνεία του

κόσμου (απο-μύθευση) και τους απελευθέρωσαν από τη

θρησκευτική κηδεμονία των κοινωνικών φαινομένων

(απο-θρησκειοποίηση). Ο σκοπός της διδασκαλία τους

ήταν η αναζήτηση της αλήθειας για χάρη της αλήθειας.

To λίκνο της Ελληνικής Φιλοσοφίας, των Επιστημών και

των Τεχνών, είναι η ΙΩΝΙΑ, μυθικός (= προϊστορικός,

θρυλικός) Γενάρχης των Ιώνων είναι ο ΙΩΝ*, γιος του

ΞΟΥΘΟΥ*, εγγονός του ΕΛΛΗΝΑ* του γιου του ΔΕΥΚΑ-

ΛΙΩΝΑ* και της ΠΥΡΡΑΣ*.  

Από τον Προπάτορα Έλληνα και την Νύμφη Ορσηίδα,

που είναι η Προ-μήτωρ όλων των Ελλήνων και δυστυ-

χώς λίγοι το γνωρίζουν αυτό, γεννιούνται τρία παιδιά· ο

Αίολος, ο Δώρος και ο Ξούθος.

Ο Ίων είναι ο γιος του Ξούθου και της νεώτατης κόρης

του Ερεχθέως*, Κρέουσας (= βασίλισσας). 

Κατά τον Ευριπίδη, ο Ίων είναι γιος του Εθνικού (= αυ-

τόχθονος, γενεαλογικού) θεού των Ιώνων του Απόλ-

λωνα του Πατρώου και της Κρέουσας που ερωτεύθηκε

ο θεός όταν την είδε να συλλέγει άνθη (ἄνω+θέω) και

μάλιστα ἴα (το ἴον εξ ου και ἴων), δηλαδή βιολέτες και

μενεξέδες, στις κλιτύες, πρόποδες της Ακρόπολης. 

Το Ιωνικό φύλο αποτελεί ένα από τα τέσσερα αρχαία ελ-

ληνικά φύλα - υποδιαιρέσεις. Τα άλλα είναι το Αιολικό,

το Δωρικό και το Αχαϊκό, από τον Αχαιό, πρόγονο των

Αχαιών και αδελφό του Ίωνα.

Η Ιωνική διάλεκτος είναι μία από τις τρεις βασικές δια-

λέκτους (αιολική, δωρική) της μιας, ενιαίας και αδιαίρε-

της ελληνικής γλώσσας.

Η Ιωνική Σχολή ή Ιωνική Φυσική είναι η φιλοσοφική κί-

νηση που αναπτύχθηκε στις πόλεις της Ιωνίας. Οι φιλό-

σοφοι αυτοί, Προσω-κρατικοί παραδέχονται μια αρχική

ουσία “το πρώτον κινούν” από την οποία συνίσταται ο

κόσμος και ερευνούν τα αίτια της γένεσης, της μεταβο-

λής και της φθοράς των πραγμάτων.

Η Ιωνική τέχνη με όλες τις μορφές και τους ρυθμούς της

(Γλυπτική, Πλαστική, Ζωγραφική, Αρχιτεκτονική, Μουσική).

Ο πατέρας Άρχεννος, ο αγαλματοποιός με τους γιους του

Βούπαλο και Άθηνη, ήταν ο πρώτος που παρέστησε τη Νίκη

φτερωτή.  Το αναφέρει ο Αριστοφάνης στους “Όρνιθες”

στιχ. 574 «πτηνήν ἐργάσασθαι τήν νίκην» (σχόλια στον

Αριστοφάνη).

Στην Ιωνική πλαστική ο Ροίκος και ο Θεόδωρος, γλύ-

πτες, δίδαξαν την τέχνη της χύτευσης μεγάλων κοίλων

χάλκινων αγαλμάτων.

Ο Ιωνικός ρυθμός στην αρχιτεκτονική των ναών.

Ο ερυθρόμορφος ρυθμός των αγγείων (κόκκινη μορφή σε

μαύρο βάθος) είναι καθαρά ιωνικός. Χαρακτηριστικό της ιω-

νικής γλυπτικής οι πτυχώσεις των αρχαίων αγαλμάτων.

Κάθε τέσσερα χρόνια συγκεντρώνονταν οι Ίωνες από

τις ακτές της Ιωνίας και τα νησιά στη Δήλο για την κοινή

λατρεία του Παν-ιωνίου Απόλλωνα.

Ο Ιωνικός πολιτισμός (ιωνική φυλή, ιωνική διάλεκτος,

φιλοσοφία, τέχνη, ρυθμός) υπήρξε η Φωταυγής Ηώς του

Ελληνικού Πολιτισμού και κατ’ επέκταση του Παγκό-

σμιου για να είμαστε μετριόφρονες, ως καταγόμενοι

από την Ιωνία και εμπνεόμενοι απ’ αυτόν.

Οι μύθοι (= θρύλοι, προφορική αρχέγονη παράδοση)

πλάστηκαν για να ερμηνεύσουν τα ονόματα των διαφό-

ρων ελληνικών φύλων και τη συγγένεια μεταξύ τους.

Πολιτικοί λόγοι επέβαλαν στους Αθηναίους να περιορί-

σουν αυτά στην Αττική, γιατί ήθελε η Αθήνα να φαίνεται

ως κοιτίδα των Ιώνων για να δικαιολογούν έτσι την ηγε-

μονική τους στάση απέναντι σ’ αυτά.

Οι Ανατολικοί λαοί, επειδή γνώρισαν τους Ίωνες πρώτοι

από τους Έλληνες, αποκαλούσαν όλους τους αρχαίους,

Έλληνες, με την εθνωνυμία αυτών: οι Εβραίοι - Ιωύαν,

οι Ασσύριοι - Ιαβάν, οι Αιγύπτιοι - Ουινίμ, οι Πέρσες - Γι-

ουνάν, οι Ινδοί - Γιαβάνας (javanas).

Οι Ίωνες χαρακτηρίζονται ως: 

οξείς τον νουν, εύστροφοι

φιλαπόδημοι - πλάνητες

ευπροσάρμοστοι με τους άλλους λαούς

φιλήδονοι

επιρρεπείς στην ποίηση, μουσική, καλές τέχνες

τολμηροί

Θεμελιωτές του ελληνικού πολιτισμού.

Στην Ιωνική διάλεκτο αποθησαυρίστηκε όλος ο πλούτος

του ομηρικού και μεθομηρικού έπους, της ελεγειακής και

ιαμβικής ποίησης των οποίων δημιουργοί ήταν τα επίλε-

κτα τέκνα της Ιωνίας.

Ίωνες Φιλόσοφοι, Λογογράφοι, Ιστορικοί υπήρξαν οι θε-

μελιωτές του ελληνικού πεζού λόγου.

Ίωνες Γλύπτες, Χαλκοπλάστες, Ζωγράφοι, οι πρώτοι δά-

σκαλοι του ελληνικού έθνους στην τέχνη, γενόμενοι

έτσι οι αληθινοί διάδοχοι των δημιουργών του Αιγαιακού

πολιτισμού κατά τους προϊστορικούς χρόνους.

Τολμηροί θαλασσοπόροι που εξακτίνωσαν τον ελληνι-

σμό στις ακτές του Ευξείνου Πόντου, της Προποντίδας,

της Μεσογείου θαλάσσης και της Έξω θαλάσσης (Εξω-

κεανισμός).

Ο Οδυσσέας θεωρείται ο τύπος του τολμηρού και εύ-

στροφου Ίωνα.

―――――
* ΙΩΝ = από το εἶμι = θα πάω, μέλλων του ἔρχομαι. Η μετοχή

ἰών - ἰοῦσα - ἰόν με ανέβασμα του τόνου ἴων = ο προχωρών,

ο προπορευόμενος, ο προοδεύων, ο εξελισσόμενος, ο διαρκώς

κινούμενος.

ΞΟΥΘΟΣ = υπόξανθος, χρυσοκίτρινος

ΕΛΛΗΝΑΣ = απαστράπτων, ακτινοβόλος

ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ ( δεύω = βρέχω, υγραίνω + ἡ ἅλς - ἁλός = θά-

λασσα, υποδηλώνει τον κατακλυσμό)

ΠΥΡΡΑ = φωτιά - Γη

ΟΡΣΗΙΣ = από το ὄρνυμι καί ὀρνύω μέλλ. ὄρσω = θέτω σε κί-

νηση, παρορμώ, διεγείρω = υψιεθεροπνευματοπετούσα).

ΕΡΕΧΘΕΥΣ = ερείκω + χθον = ο αυτόχθων

ΥΒΡΙΣ, ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΚΑΙ ΟΝΕΙΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗ

ΜΝΗΜΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΟΝΩΝ ΜΑΣ!

Κυκλοφορούμενα λεξικά από ανθελληνικές και ανελλή-

νιστες γραφίδες, αναγράφουν πως οι ΙΩΝΕΣ ήταν ελλη-

νικό φύλο κατά τη μυθολογία καταγόμενο από τον

ΙΩΝΑ, που εγκαταστάθηκε στην Ηπειρωτική Ελλάδα το

2000 π.Χ., πως είναι αγνώστου ετύμου και στα μυκη-

ναϊκά υπάρχει η γραφή αυτή: ιαFονες, ι-α-wο-ne.

Εμείς υποστηρίζουμε ότι οι Ίωνες είναι ελληνικότατης

καταγωγής αυτόχθον φύλο και όχι ετερόχθον, που κα-

τοικεί συνεχώς στον ελλαδικό χώρο από την προϊστο-

ρική εποχή, η ονομασία τους σώζεται στις πύλινες

εγχάρακτες πινακίδες της Πύλου, με τη γραμμική γραφή

Β, που χρονολογούνται ανάμεσα στο 2700 - 2500 π.Χ.,

τη δε ετυμολογία τους αναφέρουμε ήδη παραπάνω.

ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΑΣ ΤΙΣ ΕΙΠΑΝ ΠΟΤΕ!

Στο προηγούμενο φύλλο καταθέσαμε κάποιες ερωτή-

σεις. Στο επόμενο φύλλο θα δοθούν οι απαντήσεις από

αναγνώστες που μας έχουν αποστείλει και με νεότερες

που θα έρθουν.

Πέτρος Ιωαννίδης

Καθηγητής φιλόλογος του 2ου ΓΕΛ Βούλας

ΕΤΥΜΟΛΟΓΩ ΑΡΑ ΥΠΑΡΧΩ

«ἄπιτε»!
Ἐκ  Φυσιολογίας ἄρχεσθαι

&
Ἰδεοληψίας παύεσθαι
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ΠΡΟΒΛΗΘΕΙΤΕ ΜΕ ΜΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

Εκλογές στον 

Σύλλογο Ευρυάλη Βούλας

Επίτιμος πρόεδρος ο Κώστας Βενετσάνος

Γενική συνέλευση με εκλογές πραγματοποίησε ο

Εξωραϊστικός - Πολιτιστικός Σύλλογος Ευρυάλη

Βούλας την περασμένη Κυριακή 19.2 στην Πνευμα-

τική Εστία Βούλας.

Πριν την έναρξη του απολογισμού και των εκλογών

ο Σύλλογος τίμησε τον πρωτεργάτη και ιδρυτικό του

μέλος Κώστα Βενετσάνο με τον τίτλο του επίτιμου

προέδρου.

Στην προηγούμενη εκδήλωση, με το κόψιμο της

πίτας, όπως είχαμε αναφερθεί, είχε τιμηθεί το επίσης

ιδρυτικό του μέλος ως επίτιμος πρόεδρος ο Ησαΐας

Βασιλειάδης.

Ο Σύλλογος Ευρυάλη έχει τριάντα τέσσερα χρόνια

ανελλιπούς λειτουργίας με πολλούς αγώνες στο

ενεργητικό του. Να θυμίσουμε ότι ο αρχικός του τίτ-

λος ήταν Ευρυάλη, μετέπειτα τον ονόμασαν “Κάτω

Βούλα” γιατί η περιοχή λεγόταν Κάτω Βούλα. Υπήρχε

και η Ανω Βούλα, το σημερινό κέντρο της πόλης.

Οταν η Κοινότητα Βούλας έγινε Δήμος, το 1982, η

πόλη χωρίστηκε σε πέντε συνοικίες Ευρυάλη, Πολι-

τεία, Πανόραμα, Εξοχή, Πηγαδάκια. Ετσι λοιπόν όταν

αποφασίστηκε η ίδρυση του Συλλόγου, το 1983, έδω-

σαν το όνομα Ευρυάλη, αλλά η περιοχή λεγόταν

Κάτω Βούλα, γι’ αυτό άλλαξαν το όνομα.

Σε πρόσφατη τροποποίηση του καταστατικού, απο-

φασίστηκε να αλλάξει το όνομα με το αρχικό Ευ-

ρυάλη, για να αποφύγουν το “Ανω χωριο - Κάτω

χωριό”...

Από τα πρώτα ιδρυτικά μέλη ήταν οι Κ. Βενετσάνος,

Ησ. Βασιλειάδης και δύο μέλη που έχουν φύγει από

τη ζωή, ο Ν. Μέρμηγκας και ο Π. Βάρλας. Πιθανόν να

ήταν και άλλοι  που δεν τους γνωρίζουμε.
Ακολούθησε απολογισμός πεπραγμένων και οικονομικός

και εκλογές.

Από τις εκλογές και τη συγκρότηση σε σώμα προέκυψε η

παρακάτω σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου.
ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Πρόεδρος

ΒΙΚΕΛΗ ΓΩΓΩ Αντιπρόεδρος 

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΕΦΗ Ταμίας

ΚΑΝΑΚΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Γραμματέας

και μέλη οι: ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ, ΤΣΙΡΙΓΩΤΗ ΑΝΑΝΤΙΝΑ,

ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΦΡΟΣΩ.
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Από τον Μάρτη του 2015 (στη πολιτική εκπομπή μου

“Αντι-Δράσεις” στο ΑΡΤ) μέχρι σήμερα, αναγκάστηκα

να έρθω σε «on air» αντιπαράθεση για το νομικά αυ-

τονόητο, με όλους όσους βουλευτές & υπουργούς

είχα καλεσμένους στα πάνελ μου και έκαναν λόγο

για «προσφυγικό» και όχι για «λαθρομεταναστευ-

τικό».

Επέμενα στο όρο «λαθρομεταναστευτικό». Ουδείς εξ

αυτών μου τεκμηρίωσε ποτέ το αντίθετο. Και δικαιώ-

νομαι από το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ).

Επίσης είχα πολλάκις δημοσιεύσει και για τη διαφο-

ρετικότητα των 3 ορισμών: Πρόσφυγας - Μετανάστης

– Λαθρομετανάστης, σύμφωνα με τις διεθνείς συνθή-

κες και βάσει του Χάρτη Προσφυγικού-Μεταναστών

του ΟΗΕ 1967 άρθρα 40 & 44. (αναφέρω αναλυτικά

τους τρεις ορισμούς κατωτέρω).

Είχε «μαλλιάσει» η γλώσσα μου να λέω ότι νομικά

δεν έχουμε πρόσφυγες! Ήμουν ο μόνος παρουσια-

στής-δημοσιογράφος σε κανάλι Εθνικής Εμβέλειας,

που τα έλεγα αυτά εξ αρχής. Και πάντα είχα απέναντί

μου «επώνυμους» πολιτικούς και όχι μόνο, που έλε-

γαν «τα δικά τους» αδιαφορώντας για ... ΤΟΥΣ ΔΙΕ-

ΘΝΕΙΣ ΚΑΝΟΝΕΣ & ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ!! Άτομα που

ορισμένες φορές είχαν ... «κατά τύχη» και σχέση με

ΜΚΟ που «κατά τύχη πάλι, πλουτίζουν» για να ασχο-

λούνται δήθεν με την υποδοχή, φιλοξενία και διαχεί-

ριση «προσφύγων»!

Και για να μην φανεί ότι λειτούργησα από κάποια ιδε-

οληψία ή ακόμα και από ξενοφοβία, ξεκαθαρίζω ότι

αλλιώς συμπεριφέρονται οι Κοινωνίες (κράτη) στους

πρόσφυγες και αλλιώς στους λαθρομετανάστες.

Το προσφυγικό χρηματοδοτείται από το διενθές δί-

καιο, το λαθρομεταναστευτικό... “ΔΕΝ”!! 

Συνεπώς αν εξ’ αρχής είχε επικρατήσει ο όρος «λα-

θρομετανάστης», η Ελλάδα δεν θα είχε μετατραπεί

σε αποθήκη ψυχών, φιλοξενώντας όλο το λαθρομε-

ταναστευτικό ρεύμα προς την Ευρωπαϊκή Ένωση

(αλλά μόνο εις βάρος της), ούτε θα χορηγούντο κρα-

τικές χρηματοδοτήσεις και Ευρωπαϊκά κονδύλια σε

διακόσιες (σύμφωνα με το υπουργείο μεταναστευτι-

κής πολιτικής), Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις

(Μ.Κ.Ο.), όπου ως γνωστό επικρατεί χάος και αδια-

φάνεια, αφού ουσιαστικά δεν υφίσταται κανένας

απολύτως έλεγχος σε αυτές τις οργανώσεις (ΜΚΟ)

για τη διαδρομή και κατάληξη … του «χρήματος»!

Και ως αποτέλεσμα, η χώρα μας δεν θα είχε χωριστεί

σε δύο αντίπαλα στρατόπεδα, να «μάχονται» υπέρ ή

κατά προσφύγων, τη στιγμή που δεν υπάρχουν πρό-

σφυγες.

Και το κυριότερο, η Ατλαντική Συμμαχία (ΝΑΤΟ) δεν

θα είχε στείλει τις δυνάμεις της (Οκτώβριος 2015)

στη θαλάσσια συνοριακή γραμμή Ελλάδος-Τουρκίας,

ώστε να αποτρέψει (ανεπιτυχώς τελικά!) τις μετανα-

στευτικές ροές, αλλά θα τις είχε στείλει εξ αρχής στα

σύνορα Τουρκίας-Συρίας (η Τουρκία είναι μέλος του

ΝΑΤΟ) και θα τελείωνε εκεί το Ευρωπαϊκό πρόβλημα.

Αλλά βέβαια …(!!!) δεν θα έβγαζαν και τα εκατομμύ-

ρια ευρώ οι ΜΚΟ και οι διάφοροι εμπλεκόμενοι επι-

χειρηματίες-προμηθευτές-εργολάβοι! Περί αυτού

λοιπόν ο λόγος;

Στο δια ταύτα: Προ μερικών μηνών και με την υπ’ αρ.

120/2015 (Β’ Τμήμα Διακ.) το Συμβούλιο της Επικρα-

τείας (ΣτΕ) εξέδωσε απόφαση όπου σύμφωνα με το

Διεθνές Δίκαιο, πρόσφυγας είναι μόνο όποιος φεύ-

γει από εμπόλεμη ζώνη (χώρα) και μεταφέρεται στην

πρώτη ασφαλή χώρα.

Και αυτή η απόφαση πέρασε στα «ψιλά», καθώς αφε-

νός τα τηλεοπτικά ΜΜΕ δεν την δημοσίευσαν, αφε-

τέρου και ο πολιτικός κόσμος την «έγραψε» στα

παλαιότερα των υποδημάτων του.

Αυτό σημαίνει πως

Σύροι και Ιρακινοί

που φεύγουν από

τις χώρες τους

είναι πρόσφυγες

στην Τουρκία, την

πρώτη ασφαλή

χώρα. (απόφαση Δ.

τμήμα του ΣτΕ).

Όταν έρχονται

στην Ελλάδα είναι

μετανάστες και αν

εισέλθουν παρανό-

μως είναι λαθρομε-

τανάστες. 

Το νομικό πλαίσιο είναι σαφές. Το πολιτικό είναι που

το κάνει προβληματικό, λόγω ίδιων συμφερόντων ή

ιδεολογικών “κολλημάτων”.

Το ΣτΕ έκρινε ότι η Τουρκία είναι ασφαλής χώρα

καθώς έχει κυρώσει την Σύμβαση της Γενεύης. Απο-

φάσισε μάλιστα, ότι μπορεί να γίνει επαναπροώθηση

των λαθρομεταναστών που εμφανίζονται ως «πρό-

σφυγες», από την Ελλάδα στην Τουρκία!

Επί της ουσίας το ΣτΕ γνωμοδότησε ότι ο νόμος

3907/2011 ισχύει. Και «είπε» ισχύει, διότι σε αυτή τη

χώρα ο νομοθέτης έχει προβλέψει τα πάντα. Ακόμα

και την εναρμόνιση της Ελληνικής νομοθεσίας με τις

διεθνείς συμβάσεις. Στη μετάφραση ελλοχεύει η πο-

λιτική καπήλευση, αφού τυχάρπαστοι πολιτικοί τσαρ-

λατάνοι ερμηνεύουν - κατά καιρούς - κατά το … δικό

τους δοκούν και κατά το πως τους συμφέρει «προ-
σωπικά»!  

Εν κατακλείδι το ΣτΕ γνωμοδοτεί: Στα πλαίσια της

αποφάσεως Αριθμός 120/2015  και των υποχρεώ-

σεων που απορρέουν από τα άρθρα 35 και 36 της

Σύμβασης της Γενεύης του 1951, Άρθρο 25, διαδικα-

σία αναγνώρισης προσφύγων: «Σε εξαιρετικές περι-
πτώσεις δύναται ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης, ιδίως
για ανθρωπιστικούς λόγους, να εγκρίνει την προσω-
ρινή διαμονή αλλοδαπού»

Σε εξαιρετικές λοιπόν περιπτώσεις και όχι αφειδώς!

Αυτό το «εξαιρετικές περιπτώσεις», από τον Μάρτιο

του 2015 έχει μετατρέψει η παρούσα κυβέρνηση σε

αφειδώς.

«Πήγαν για μαλλί και βγήκαν κουρεμένοι».  Η συγ-

κεκριμένη απόφαση ελήφθη μετά από προσφυγή δύο

Σύρων, που ζητούσαν να μην επιστρέψουν στην γεί-

τονα χώρα και να ακυρωθούν οι αποφάσεις της Επι-

τροπής Ασύλου (είχαν προηγηθεί αποφάσεις του

γραφείου ασύλου της Λέσβου), με τις οποίες είχαν

απορριφθεί ως απαράδεκτα τα αιτήματα να τους ανα-

γνωριστεί η ιδιότητα του πρόσφυγα και να τους πα-

ρασχεθεί άσυλο στην χώρα μας.

Αυτό όμως δεν έπαιξε πουθενά στα «μεγάλα» ΜΜΕ.

Φαίνεται πως η «μπίζνα» με τις ΜΚΟ είναι πολύ με-

γαλύτερη από αυτή που «βγάλαμε στον αέρα» στις

6.2.17 με τον συνάδελφό  μου στο ΑΡΤ Αντώνη Μυ-

λωνάκη και που δημοσιεύω με αλλεπάλληλα άρθρα

και ρεπορτάζ εδώ και δύο περίπου μήνες στην «Ε».  

Ας ξαναθυμηθούμε λοιπόν τους 3 ορισμούς γραμμέ-

νους σε πρόζα:

1) ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ: Άτομο που αναζητά τη τύχη του σε

άλλο τόπο, ταξιδεύοντας με ΝΟΜΙΜΑ ταξιδιωτικά έγ-

γραφα. Ο μετανάστης συνήθως συμπεριφέρεται ως

ΕΠΟΙΚΟΣ, αφού στη

χώρα που μεταβαίνει,

ασπάζεται τις τοπικές

συνήθειες του λαού

που τον φιλοξενεί.

Στην Ελλάδα ουδείς

εκ των «αλλοδαπών»,

ταξιδεύει με νόμιμα

έγγραφα, άρα δεν

είναι και μετανάστης!

(Επί παραδείγματι, με-

τανάστες ήταν οι Έλ-

ληνες που μετοίκησαν

νόμιμα στη Γερμανία

τη δεκαετία του

‘50/’60, αφού υπήρχε ανοιχτή πρόσκληση της Γερμα-

νικής κυβέρνησης, για την αναδόμηση του κράτους

μετά το 2ο Παγκ. Πόλεμο Και τότε για να μεταναστεύ-

σει ο Έλληνας, έπρεπε να είχε μαζί του αρκετές ια-

τρικές βεβαιώσεις!) 

2) ΠΡΟΣΦΥΓΑΣ: Άτομο που αναγκάζεται να φύγει

από τη χώρα του επειδή κινδυνεύει η ζωή του, λόγω

πολέμου, γενοκτονίας, κλπ.  Και θεωρείται πρόσφυ-

γας μόνο στη πρώτη ασφαλή χώρα που μεταβαίνει,

ζητώντας αν το θέλει και πολιτικό άσυλο. Στην Ελ-

λάδα ουδείς εκ των «αλλοδαπών», έρχεται από εμ-

πόλεμη χώρα. Επιπλέον ουδείς ζητάει και πολιτικό

άσυλο, αφού κανείς δεν θέλει να μείνει σε αυτό το

τόπο, έτσι όπως τον κατάντησαν «κάποιοι». Άρα σε

αυτή τη χώρα, δεν είναι νομικά πρόσφυγες! 

3) ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ: Άτομο που για οποιοδή-

ποτε προσωπικό του λόγο (ακόμα και για το αν έχει

σκοτώσει ή έχει τελέσει άλλο κακούργημα!) αλλάζει

χώρα. Στη χώρα που μεταβαίνει συμπεριφέρεται συ-

νήθως ως ΑΠΟΙΚΟΣ, δηλαδή προσπαθεί να φέρει μαζί

του τις συνήθειες και τα ήθη της πατρίδας του, απαι-

τώντας από τους ημεδαπούς να σεβαστούν - ακόμα

και να ασπαστούν - τις συνήθειες του!  Στην Ελλάδα

το 99% των «αλλοδαπών» ανήκουν σε αυτή την 3η

περίπτωση!

του Βασίλη Κασιμάτη

Δικαιώνομαι

από το ΣτΕ
Απόφαση ΒΟΜΒΑ: Δεν είναι ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ! -

Είναι ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ!! 
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ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

Ο αθλητισμός των ατόμων με αναπηρία, τα τελευταία κυ-

ρίως χρόνια παρουσιάζει ιδιαίτερη ανάπτυξη και τυγχάνει

ευρείας προβολής. Παραολυμπιακοί αγώνες, Special

Olympics, ειδικοί  αγώνες, τοπικού, εθνικού αλλά και ευρύ-

τερου ενδιαφέροντος, έχουν εδραιώσει πια στη συνείδηση

θεατών και φιλάθλων αυτό το είδος αθλητισμού ως μία νέα

πραγματικότητα και δικαίωμα ζωής για τους ανάπηρους συ-

νανθρώπους μας. Αγωνίσματα και αθλήματα κάθε είδους

(κλασικού αθλητισμού, ατομικά, ομαδικά, υγρού στίβου,

προσαρμοσμένα, extreme κ.λπ) συνιστούν την αρτιότατη

γκάμα του Ειδικού αθλητισμού, η οποία δεν υπολείπε-

ται σε τίποτα έναντι εκείνης του Τυπικού. 

Παρατηρώντας όμως τα περισσότερα αγωνίσματα με

προσοχή και ευαισθησία (με εξαίρεση τα ελάχιστα

εκείνα προσαρμοσμένα, τα οποία αφορούν βαρύτατες

αναπηρίες όπως π.χ. μπότσια),  διαπιστώνουμε ότι εκ-

θέτουν την αναπηρία, την αδυναμία και την ανεπάρ-

κεια, εμφανίζοντας μία εικόνα «φτωχού και

ταλαίπωρου συγγενή». Παρά την κατ’ επίφαση κοινω-

νική αποδοχή και ευαισθητοποίηση, οι ειδικοί αγώνες

συντελούμενοι στο περιθώριο ή μετά τη λήξη των τυ-

πικών, αναδεικνύουν την αναπηρική περιθωριοποίηση. 

Αγωνίσματα, για παράδειγμα όπως τα τέσσερα  στυλ της

κολύμβησης (πρόσθιο, ύπτιο, ελεύθερο και πεταλούδα) δη-

μιουργήθηκαν και βασίζουν την τεχνική τους στη σωματική

συμμετρία. Χωρίς καμία προσαρμογή, στους αναπηρικούς

αγώνες, «απολαμβάνουμε» το τραχύ θέαμα, άνθρωποι

δίχως άνω ή κάτω άκρα, έχοντες ασύμμετρο σώμα να πα-

φλάζουν και να υπερπροσπαθούν για να τερματίσουν πρώ-

τοι. Έπειτα ακολουθεί το ελεήμων χειροκρότημα και η

επιβράβευση, σε μία προσπάθεια όπου όλοι οι θεατές, κυ-

ρίως όμως οι ίδιοι οι αθλητές, εμφάνισαν, αντιλήφθηκαν και

βίωσαν τη σωματική τους υπολειμματικότητα, σε όλο της

το μεγαλείο. Στους δρομικούς αγώνες Τυφλών, το βραχιο-

λάκι με το οποίο ο τυφλός αθλητής συνδέεται με τον βλέ-

ποντα συνοδό συναθλητή του,  του υπενθυμίζει  την

αναπηρική του εξάρτηση και στους τυπικούς θεατές, με-

ταξύ άλλων, τη διαφορετικότητα και υγιή τους υπεροχή. Η

καλαθοσφαίριση σε αναπηρικό αμαξίδιο, διατηρώντας ίδιο

μέγεθος γηπέδου, ύψος καλαθιού και σειρά λοιπών κανό-

νων, υποχρεώνει τους ανάπηρους παίκτες να παίζουν ένα

μπάσκετ που δημιουργήθηκε, αγωνοθετήθηκε και προσαρ-

μόστηκε όχι γι’ αυτούς, αλλά για ανθρώπους με λειτουρ-

γικά κάτω άκρα. Η εικόνα (όπως και στο ποδόσφαιρο

Τυφλών) και πάλι θλιβερή. Άναρχο παιχνίδι, συγκρούσεις,

ένταση όχι αγωνιστικής αλλά τεχνικής αιτιολογίας, διαφω-

νίες, αντεγκλήσεις και τελικά ανάδειξη ενός νικητή με κρι-

τήρια τύχης και υποκειμενικής κρίσης. Οι θεατές και πάλι

«απολαμβάνουν» έναν αγώνα στον οποίο οι ανάπηροι

αθλητές δεν μπορούν, αλλά κάνουν ότι μπορούν!! Αυτή η

εικόνα κοινωνικού σαδισμού και αδιαφορίας, με αθλητικό

προσωπείο αυτή τη φορά, δίνει τα επιχειρήματα, σε μη σκε-

πτόμενες, ρατσιστικές, αντικοινωνικές, φανατικές και

ακραίες φωνές να ζητούν την κατάργηση των αναπηρικών

αγώνων. Εύκολο, απλό, βολικό!!!

Τάσσομαι ξεκάθαρα υπέρ του δικαιώματος των ανάπηρων

συνανθρώπων μας να αγωνίζονται, εντός και εκτός αθλη-

τικού στίβου με αξιοπρέπεια, αγωνιστική και κοινωνική ισο-

νομία και αναλογικότητα. Για να γίνει όμως αυτό, πρέπει ο

αναπηρικά απροσάρμοστος αθλητισμός μας να αλλάξει. Το

πρώτο βήμα γι’ αυτό είναι η δημιουργία νέων αγωνισμάτων

αποκλειστικά για αναπηρική εφαρμογή πλην όμως (με ανα-

πηρική προσομοίωση τυπικών αθλητών) απαραίτητα μικτών

αγώνων. Οπτικού και ηχητικού ερεθίσματος για παρά-

δειγμα, για κωφούς και τυφλούς αντίστοιχα. Πιστεύω ότι

οι συνθήκες, η επιστημονική και τεχνική μας γνώση καθι-

στούν την κάτωθι πρόταση τροποποίησης των αναπηρικών

αγώνων ΕΦΙΚΤΗ και ΕΠΙΒΕΒΛΗΜΕΝΗ αν δεν θέλουμε να

παρακολουθούμε πια  αυτούς τους αγώνες με υποκρυπτό-

μενο ή υφέρποντα κοινωνικό σαδισμό, αδιαφορία ή άλλα

σύνδρομα υπεροχής και αποστασιοποίησης. 

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΙ – ΜΙΚΤΟΙ ΑΓΩΝΕΣ  

ΑΝΑΠΗΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ

Η βασική αρχή αυτών των αγώνων ανάγεται στην πρώτη κί-

νηση που θα κάνει ένας παιδαγωγός προσεγγίζοντας ένα

παιδάκι τεσσάρων ετών. Θα γονατίσει για να έλθει στο

ύψος του. Πώς και με τι χρόνο θα τερμάτιζε τα 100 μέτρα

πεταλούδα ο Felps αν δεν είχε το δεξί του χέρι ή πόδι. Γί-

νεται; Ασφαλώς και γίνεται. Δεσμεύεται τεχνητά το σχε-

τικό μέλος. Με αυτό τον τρόπο οι ανάπηροι αθλητές

ανταγωνιζόμενοι των τυπικών (με σταθμισμένες επιδόσεις)

συναθλητών τους, θα είχαν συγκριτική αντίληψη των επι-

δόσεών τους και άρα πιο σωστή αποτίμηση του επιτεύγμα-

τος και αθλητικοκοινωνικό κίνητρο. Οι θεατές από την

άλλη θα εκτιμούσαν με πιο αντικειμενικό τρόπο το

αθλητικό δρώμενο και θα μετείχαν σε μία αθλητική και

κοινωνική διοργάνωση στην οποία  το δόγμα «μαζί στον

αθλητισμό και τη ζωή» θα έπαιρνε σάρκα και οστά. 

Με τους Αναγωγικούς και Συγκριτικούς μικτούς αγώνες

θα αποκτούσε ουσιαστική αξία η ιστορική αποτύπωση

της επίδοσης και του ρεκόρ. Μικτές  σειρές ανάπηρων

και τυπικών αθλητών, θα φέρουν μικτές επιδόσεις, μικτά

μετάλλια, βιωματική συναντίληψη, κοινό χειροκρότημα

και επιβράβευση σε έναν κόσμο συνύπαρξης και αλληλεπί-

δρασης, ο οποίος οφείλει την  εικόνα και ομορφιά του στα

διαφορετικά στοιχεία που τον συνθέτουν. Τέλος  η προσο-

μοίωση της αναπηρίας, τυπικών αθλητών, εκτιμώ ότι θα επι-

δράσει στο σύνολο του πληθυσμού ψυχοθεραπευτικά. Θα

αποτελέσει πράξη υπόκλισης και σεβασμού στην αναπηρία

και ζωντανή υπενθύμιση προς όλους πόσο άγρια και

σκληρή είναι αυτή η ανηφόρα. Όποιος διαφωνεί ας κλείσει

τα μάτια του με ένα πανί κι ας ζήσει μόνο μία ημέρα δίχως

το φως του.

Τι προϋποτίθεται όμως για την υλοποίηση των μικτών αγώ-

νων με αναπηρική προσομοίωση και για ποιο λόγο δεν έχει

συμβεί κάτι τέτοιο μέχρι σήμερα; Αυτό, όπως και η αυθόρ-

μητη άποψη και διαφωνία του φίλου μου του Γιώργου, ο

οποίος είναι παραπληγικός αθλητής με πολλά μετάλλια, ότι

του αρέσουν οι αγώνες όπως γίνονται και δε θέλει τίποτε

να αλλάξει, θα αποτελέσουν τα θέματα του επόμενου άρ-

θρου.

Aλέξανδρος Καλοχριστιανάκης

Μουσικός - Καθηγητής Ειδικής Φυσικής Αγωγής

Παράνομη η παραχώρηση των 14 περιφερειακών αερο-

δρομίων στη Fraport καθώς είναι αποτέλεσμα εκβιασμού

προς την Ελληνική κυβέρνηση και την Ελληνική πολιτεία

αφού συνδέεται με το τρίτο μνημόνιο και τη συνέχιση

της δήθεν δανειοδότησης της Ελλάδας από την τρόικα,

καταγγέλει η ανεξάρτητος Ευρωβουλευτής Νότης Μα-

ριάς, σε συνέντευξη που παραχώρησε στις 20.2.17 στα

Χανιά της Κρήτης. 

Καταγγέλει επίσης ότι: H εν λόγω δανειοδότηση «δεν
πηγαίνει υπέρ του λαού και του τόπου αλλά πηγαίνει για
να πληρωθούν τα παλιά χρέη των δανειστών. Ως εκ τού-
του πρόκειται για ένα επονείδιστο χρέος, μια καραμπι-

νάτη περίπτωση, και δικαιούμαστε σύμφωνα με το διε-
θνές δίκαιο να προχωρήσουμε στη διαγραφή αυτού του
επονείδιστου χρέους. Είμαι βέβαιος ότι μια Πατριωτική
Ελληνική κυβέρνηση η οποία θα προκύψει από τον ίδιο
τον Ελληνικό λαό θα προχωρήσει στην ακύρωση όλων
αυτών των παράνομων Συμβάσεων και παραχωρήσεων
και θα προχωρήσει στη διαγραφή του επονείδιστου χρέ-
ους». 
Επιπλέον ο Έλληνας Ανεξάρτητος Ευρωβουλευτής επε-

σήμανε ότι το υπό παραχώρηση αεροδρόμιο των Χανίων

όπως και ορισμένα αεροδρόμια των νησιών του Αιγαίου

παίζουν καθοριστικό ρόλο στην άμυνα της χώρας. Για

το λόγο αυτό κάλεσε τον Αρχηγό του Γενικού Επιτε-

λείου Αεροπορίας  αλλά και τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ να ενη-

μερώσουν κατά πόσο ο παράγοντας αυτός έχει ληφθεί

υπόψη, υπογραμμίζοντας με νόημα ότι «ακόμα και στις

ΗΠΑ τη μητρόπολη του καπιταλισμού όταν γίνονται

ιδιωτικοποιήσεις υπάρχει ρήτρα εθνικής ασφάλειας»

κάτι που στην περίπτωση της σύμβασης με τη Fraport

δεν υπάρχει. 

Σε σχέση με τη δήθεν ιδιωτικοποίηση παρατήρησε ότι

στην ουσία πρόκειται για «μια επανακρατικοποίηση για

μία αρπαγή της δημόσιας περιουσίας της Ελλάδας από

το γερμανικό δημόσιο». 

Η ΑΝΑΠΗΡΙΑ 

ΣΤΟΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΜΑΣ

ΚΟΣΜΟ

Παραχώρηση 14 αεροδρομίων στους Γερμανούς!
«πρόκειται για αρπαγή της δημόσιας περιουσίας 

της Ελλάδας από το γερμανικό δημόσιο»
καταγγέλλει ο Ευρωβουλευτής Νότης Μαριάς   



18 ΣΕΛΙΔΑ - 25  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017                                                                                                                                                                                      ΕΒΔΟΜΗ

Η ΛΕΞΗ ΑΕΠΙ Α.Ε. ΠΡΟΚΑΛΕΙ 

ΑΝΑΣΤΑΤΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΡΟΠΙΑΣΜΟ
Επιστολή στην υπουργό Πολιτισμού  Λ. Κονιόρδου απέστειλε ο πρόεδρος της ΚΕΕ και του

ΕΒΕΑ Κ. Μίχαλος, ο οποίος επανέρχεται στο αίτημα των Επιμελητηρίων για ουσιαστική τρο-

ποποίηση του σχεδίου νόμου που έχει καταρτίσει το υπουργείο Πολιτισμού και αφορά τη

διαχείριση πνευματικών δικαιωμάτων, τονίζοντας ότι πρέπει να υπάρξουν ρυθμίσεις που θα

αποδίδουν δικαιοσύνη σε ό,τι αφορά στη λειτουργία της κερδοσκοπικής εταιρείας ΑΕΠΙ ΑΕ,

ιδιαίτερα μετά τη δημοσίευση του πορίσματος των ορκωτών λογιστών που αποκάλυψαν με-

γάλες ατασθαλίες. Η ΚΕΕ επισημαίνει ότι πρέπει να ανακληθεί η λειτουργία της ΑΕΠΙ ΑΕ

και στο σχέδιο να συμπεριληφθεί διάταξη για «υποχρεωτική διαπραγμάτευση» μεταξύ χρη-

στών και δικαιούχων και «κρατικό επίτροπο», καθώς κανείς χρήστης πλέον δεν εμπιστεύε-

ται να συνεργαστεί με την ΑΕΠΙ χωρίς τις συγκεκριμένες ασφαλιστικές δικλείδες.

Ελληνική Δημοκρατία
Νομός Αττικής
Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης /    Δ/νση Οικονομικών  /   Τμήμα Προμηθειών
Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Κων/νου  Καραμανλή 18, Ταχ. Κώδικας: 166 73, Βούλα
Πληροφορίες: Ασημακόπουλος Άγγελος, Τηλ: 2132019955, Fax: 213-2020059
e-mail: promithies@vvv.gov.gr  -    "http://www.vvv.gov.gr/"www.vvv.gov.gr
Βούλα:  21-2-2017   /   Aρ. Πρωτ.: 6387

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ, 

ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ»
Ο Δήμαρχος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, προκηρύσσει επαναληπτικό Ηλεκτρονικό Ανοιχτό Διαγωνισμό για την
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ , ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟ-
ΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ» με ηλεκτρονικές  προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)  επί του ενδεικτικού
προϋπολογισμού κάθε ομάδας της με α/α 134/2016 μελέτης της Δ/νσης Διοικητικού, προϋπολογισμού 82.162,44€
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και αναλυτικά ανά ομάδα:
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΟΜΑΔΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ Φ.Π.Α. ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΟΜΑΔΑ Α Δήμος ΒΒΒ 19.958,40 € 4.790,02 € 24.748,42 € 
ΟΜΑΔΑ Β ΞΕΝΩΝΑΣ 2.788,88 € 669,33 € 3.458,21 € 
ΟΜΑΔΑ Γ ΟΑΠΠΑ 12.072,34 € 2.897,36 € 14.969,70 € 
ΟΜΑΔΑ Δ Α/θμια 20.160,94 € 4.838,63 € 24.999,57 € 
ΟΜΑΔΑ Ε Β/θμια 11.279,47 € 2.707,07 € 13.986,54 € 
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

ΣΥΝΟΛΑ 66.260,03 € 15.902,41 € 82.162,44 € 

Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/8-8-2016) Δημόσιες Συμβάσεις
Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ>), του Ν.3463/06
(Νέος Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας) και του Ν.3852/10 (Πρόγραμμα Καλλικράτης),την Τεχνική Μελέτη με
α/α  134/2016 και την με αρ. Πρωτ. 51284/19-12-2016 (ΑΔΑ: ΨΗΠΕΩΨΖ-ΖΙ4) σχετική Διακήρυξη ,τον Ν.
4155/2013 (Φ.Ε.Κ. 120Α/29-05-2013) Εθνικό σύστημα ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων.
Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό έχουν τη δυνατότητα  να καταθέσουν προσφορά  ανά ομάδα επί του ενδει-
κτικού προϋπολογισμού. Σε κάθε περίπτωση όμως η προσφορά τους πρέπει να περιλαμβάνει το σύνολο των ανα-
φερομένων ειδών ανά ομάδα. 
Η καταληκτική ημερομηνία είναι  την Παρασκευή 17-3-2017 και ώρα λήξης 10:30 π.μ., κατά την οποία λήγει η προ-
θεσμία παραλαβής των προσφορών από το σύστημα του ΕΣΗΔΗΣ. Η διαδικασία αποσφράγισης θα ξεκινήσει μετά
από (4) εργάσιμες ημέρες από τους πιστοποιημένους χρήστες της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, ύστερα από κανονική
προθεσμία είκοσι δύο (22) ημερών, από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκύρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ , σύμφωνα με
τα οριζόμενα στο ν.4412/2016 και στο άρθρο 10 της ΥΑ Π1/2390/2013 και στην πλατφόρμα του Εθνικού συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων(ΕΣΗΔΗΣ).
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr, Τετάρτη 22-2-2017 Παρασκευή 24-2-2017 Παρασκευή 17-3-2017
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και ώρα 10:30 π.μ.
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς
στο Σύστημα.
Αριθμός Συστήματος Διαγωνισμού στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ: 38819

Η δαπάνη της προμήθειας θα βαρύνει τους κωδικούς εξόδων (Δήμου και Νομικών Προσώπων) : 

ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ – ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ KΩΔ. AΡ. ΠΟΣΟ
10-6634.007 24.800,00€

Ο.Α.Π.Π.Α. 15-6634.002 5.000,00€
15-6634.004 10.000,00€

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΞΕΝΩΝΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΒΟΥΛ/ΝΗΣ 20-6634.001 3.500,00€
Α/ΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 25.000,00€
Β/ΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 14.000,00€

Χρηματοδότηση της σύμβασης 
Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους και βαρύνει τους ανωτέρω  κωδικούς  του προϋπολογι-
σμού 

Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος βεβαιώνεται
αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.3 του άρθρου 6 του
Ν.4155/13 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς πρέπει να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή,
χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και απαιτείται να εγγραφούν  στο ηλεκτρο-
νικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη  HYPERLINK "http://www.promitheus.gov.gr/"www.promitheus.gov.gr)
ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής.  

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής ανέρχεται στο 2% επί του προϋπολογισμού της δαπάνης χωρίς το Φ.Π.Α. 
Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, για ποσό που αντιστοιχεί
σε ποσοστό 2% επί της συνολικής προϋπολογισθείσης  δαπάνης, εκτός ΦΠΑ ήτοι 1.325,20 € ή για κάθε ομάδα δε
τα αντίστοιχα ποσά :

Ομάδα Α : 399,17 € Ομάδα Β : 55.78 € Ομάδα Γ : 241,45 € Ομάδα Δ : 403,22€ Ομάδα Ε : 225,59€

Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης εκδίδεται υπέρ του φορέα με τον οποίο υπογράφεται η σύμβαση και υπο-
λογίζεται στο  2% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς το Φ.Π.Α.

Η περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δημοσιευθεί στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημε-
ρίδας της Κυβέρνησης και σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 1 της αριθμ. 11389/93 Υπ. Απόφασης και του άρθρου 3 τον
Ν. 3548/07,  σε δύο (2) ημερήσιες – οικονομικές εφημερίδες και σε δύο (2) τοπικές εβδομαδιαίες.
Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης και τα λοιπά έξοδα της δημοπρασίας, αρχικής και επαναληπτικής του συ-
νόλου των δημοσιεύσεων που προβλέπονται από τον ν.4412/2016 και το ν. 3548/07, θα καταβάλλονται σε κάθε πε-
ρίπτωση από τον προμηθευτή που ανακηρύχθηκε ανάδοχος με την ολοκλήρωση της διαδικασίας.
Παρέχεται ελεύθερη , άμεση και πλήρης πρόσβαση σε όλα τα τεύχη του παρόντος διαγωνισμού στην ιστοσελίδα
του Δήμου    HYPERLINK "http://www.vvv.gov.gr" www.vvv.gov.gr και στην ιστοσελίδα του εθνικού συστήματος ηλε-
κτρονικών δημοσίων συμβάσεων –ΕΣΗΔΗΣ.

Πληροφορίες για τα τεύχη του διαγωνισμού στο  Τμήμα Προμηθειών του Δήμου,  κατά τις ώρες 8.30-15.00, Τηλ.:
2132019955 Ασημακόπουλος Άγγελος.     

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
Καλύβια 21/2/2017
Αριθ. Πρωτ.: 2563
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙ-
ΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Αθηνών & Ρήγα Φεραίου, Καλύβια
Πληροφ.: Ρουμελιώτης Ντάνιελ
Τηλ: 2299320317
Fax: 2299048653
E-mail: daniel.roumeliotis@kalivia.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ηλεκτρονικό Διεθνή Ανοικτό Μει-
οδοτικό Διαγωνισμό ανάδειξης
Προμηθευτών για την Προμήθεια
Διαφόρων Ειδών Επισιτιστικής και
Βασικής Υλικής Συνδρομής στο
πλαίσιο της Πράξης «ΑΠΟΚΕΝ-
ΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙ-
ΜΩΝ ΚΑI ΒΑΣiΚΗΣ ΥΛiΚΗΣ
ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑ-
ΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙ-
ΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016» Π.Ε.
Ανατολικής Αττικής με κριτήριο κα-
τακύρωσης την πλέον συμφέρουσα
από οικονομική άποψη προσφορά
αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλό-
τερη προσφερόμενη τιμή) για το
σύνολο της ποσότητας κατ' άρθρο
και όλων των ειδών εκάστης Ομά-

δας και με την προϋπόθεση ότι τα
προσφερόμενα από αυτόν είδη κα-
λύπτουν τις τεχνικές προδιαγρα-
φές της προμήθειας.
Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισμός της
Μελέτης ανέρχεται στο ποσό των
1.787.986,14 €  συμπεριλαμβανο-
μένου Φ.Π.Α. 13% και 530.197,14 €
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%
, για το έτος 2017.  Ο Συνολικός Εν-
δεικτικός Προϋπολογισμός ανέρχε-
ται στο ποσό των 2.318.183,28 €,
συμπ/νου Φ.Π.Α. 13% και 24%
έτους 2017.
Ο διαγωνισμός  θα  πραγματοποι-

ηθεί  µε  χρήση  της  πλατφόρμας
του  Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρο-
νικών Δηµοσίων Συµβάσεων, µέσω
της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr.
Ημερομηνία και ώρα έναρξης υπο-
βολής προσφορών: 24/03/2017 και
ώρα 10:00 π.μ.
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα
υποβολής προσφορών: 31/03/2017
και ώρα 10:00 π.μ.
Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υπο-
χρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής
υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό
που θα καλύπτει το 2% επί της συνο-
λικής προϋπολογισθείσας δαπάνης
της μελέτης χωρίς το Φ.Π.Α.

Όταν η προσφορά αφορά μια ή πε-
ρισσότερες ομάδες των προς προ-
μήθεια ειδών, γίνεται δεκτή η
εγγυητική επιστολή συμμετοχής με
ποσοστό 2% επί της συνολικής
προϋπολογισθείσας δαπάνης της
μελέτης χωρίς το Φ.Π.Α. της ομά-
δας ή των ομάδων για την οποία γί-
νεται η προσφορά. Σε αυτή την
περίπτωση όμως η κατακύρωση πε-
ριορίζεται για το μέρος των προς
προμήθεια ειδών που καλύπτεται
από την εγγύηση.
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να
έχει ισχύ τουλάχιστον εκατόν
ογδόντα (180) ημέρες από την επό-
μενη της καταληκτικής ημερομη-
νίας υποβολής προσφορών του
διαγωνισμού.
Τα έξοδα δημοσίευσης της παρού-
σας βαρύνουν τον ανάδοχο.
Για περισσότερες πληροφορίες οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευ-
θύνονται κατά τις εργάσιμες ημέ-
ρες και ώρες στη Διεύθυνσης
Οικονομικών Υπηρεσιών, στη διεύ-
θυνση Αθηνών & Ρήγα Φεραίου,
Καλύβια, Τ.Κ. 19010 και στο τηλέ-
φωνο 2299320317 (Ρουμελιώτης
Ντάνιελ).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
ΣΩΦΡΟΝΗΣ Β. ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥ-
ΣΗΣ, ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ & ΤΗΛΕ-
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΕΤΟΥΣ 2017
Αρ. Πρωτ. 508
Ημ/νια: 21/02/2017

Περίληψη Διακήρυξης
Ο πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ. Λαυρε-
ωτικής σύμφωνα με την απόφαση
29/2017 του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ.
προκηρύσσει Ανοικτό Μειοδοτικό Δια-
γωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης
την πλέον συμφέρουσα από οικονο-
μική άποψη προσφορά, για την επι-
λογή προμηθευτή για την προμήθεια
με τίτλο "Προμήθεια απαραίτητων
εξαρτημάτων ύδρευσης έτους 2017".
Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο
διαγωνισμό πρέπει να υποβάλουν
προσφορές ηλεκτρονικά, σύμφωνα με
τα οριζόμενα στην παρούσα διακή-
ρυξη το αργότερο μέχρι τις
17/03/2017, ημέρα Παρασκευή και
ώρα 14:00, στην πλατφόρμα του Εθνι-
κού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημο-
σίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω
της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.qov.gr. Προσφορές
που θα κατατεθούν μετά την παρα-
πάνω ημερομηνία και ώρα λογίζονται
ως εκπρόθεσμες και απορρίπτονται
ως απαράδεκτες.

Η αποσφράγιση των προσφορών θα
γίνει επίσης ηλεκτρονικά τουλάχι-
στον σε τέσσερις (4) εργάσιμες ημέ-
ρες μετά την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής των προσφο-
ρών μέσω των αρμόδιων πιστοποι-
ημένων στο σύστημα οργάνων της
Αναθέτουσας Αρχής.
Ο συνολικός προϋπολογισμός της
προμήθειας, ανέρχεται στο ποσό
των διακοσίων χιλιάδων ΕΥΡΩ
(200.000,00 €) μη συμπεριλαμβανο-
μένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. ή
διακόσιες σαράντα οκτώ χιλιάδες
ΕΥΡΩ (248.000,00 €) συμπεριλαμ-
βανομένου του αναλογούντος
Φ.Π.Α. 24%. Η έναρξη της προμή-
θειας συμπίπτει με την υπογραφή
του σχετικού συμφωνητικού και η
λήξη της προμήθειας συμπίπτει με
την οριστική παραλαβή της προμή-
θειας από την αρμόδια Υπηρεσία της
Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ. και με χρονική διάρ-
κεια υλοποίησης έως το τέλος του
έτους 2017 με δυνατότητα επέκτα-
σης της διάρκειας της σύμβασης έως
και 50 % (πενήντα τοις εκατό) ήτοι
έξι μήνες, εάν και εφόσον δεν έχουν
παραδοθεί στο σύνολό τους τα υλικά
και σε καμία περίπτωση δεν υπερβεί
ο αρχικός προϋπολογισμός.
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί όσοι
πληρούν τις προϋποθέσεις όπως
αναφέρεται αναλυτικά στη διακή-
ρυξη και εφόσον δε συντρέχουν
λόγοι αποκλεισμού τους.

Η κάθε πρόσφορα συνοδεύεται με
ποινή αποκλεισμού από την εγγύηση
συμμετοχής στο διαγωνισμό, για
ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2
% του προϋπολογισμού (χωρίς το
Φ.Π.Α) των ομάδων στις οποίες ο
κάθε συμμετέχοντας υποβάλλει
προσφορά και η ημερομηνία λήξης
της εγγυητικής συμμετοχής θα είναι
30 ημέρες μετά την λήξη του χρόνου
ισχύος της προσφοράς σύμφωνα με
το άρθρο 302 του Ν.4412/2016.
Η διάθεση του τεύχους της Προκήρυ-
ξης γίνεται από τη διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.qov.gr. Οι ενδιαφερό-
μενοι οικονομικού φορείς θα πρέπει
να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή χο-
ρηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή
παροχής ψηφιακής υπογραφής και να
εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.qov.gr). Οι ενδιαφε-
ρόμενοι μπορούν να υποβάλουν σχε-
τικά αιτήματα για συμπληρωματικά
στοιχειά και διευκρινίσεις μόνο ηλε-
κτρονικά στο διαδικτυακό τόπο του
διαγωνισμού στην ιστοσελίδα
www.promitheus.qov.gr.
Η Περίληψη της Διακήρυξης θα αναρ-
τηθεί σε πίνακα ανακοινώσεων της
Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ., στο Εθνικό Τυπογρα-
φείο, στον ελληνικό τύπο, στην ιστο-
σελίδα της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ., στο
πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.

Ο πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ.
Κρητικός Σταύρος

ΑΕΠΙ: «Το μεγαλύτερο σκάνδαλο στον πολιτισμό»

Καιρός να σταματήσει αυτή η παράσταση», επισημαίνει ο πρόεδρος του Οργανι-

σμού Συλλογικής Διαχείρισης Πνευματικών Δικαιωμάτων «Αυτοδιαχείριση»,

Γιάννης Γλέζος.

«Είναι το μεγαλύτερο σκάνδαλο που γνώρισε ο πολιτισμός τα τελευταία χρό-
νια», υπογραμμίζει ο Γ. Γλέζος και τονίζει ότι η υπόθεση κακοδιαχείρισης αγγί-
ζει και τον τελευταίο Ελληνα πολίτη που κάνει χρήση μουσικής και που
διαπιστώνει ότι τα χρήματα που δίνει στην ΑΕΠΙ πάνε στις τσέπες των μετόχων
και όχι στους δημιουργούς.
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ΑΤΤΙΚΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ο Αττικός Πνευματικός Όμιλος Γλυφάδας καλεί τα μέλη του  στην

Ετήσια Τακτική Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση που θα γίνει την 

Πέμπτη 2 Μαρτίου 2017και ώρα 7.30 μμ. στο Ξενοδοχείο OASIS, Λ.

Ποσειδώνος 27 Γλυφάδα

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1) Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης

2) Εκλογή εφορευτικής επιτροπής

3) Οικονομικός Απολογισμός έτους 2016

4) Απολογισμός Πεπραγμένων έτους 2016

5) Παρουσίαση υποψηφίων για το Δ.Σ.

6) Προτάσεις μελών για βελτίωση των δράσεων του Ομίλου

7) Διεξαγωγή αρχαιρεσιών με μυστική ψηφοφορία

8) Εξαγωγή αποτελεσμάτων Δ.Σ. και Εξελεγκτικής Επιτροπής.

9) Σύσταση νέου Δ.Σ. και εξελεγκτικής επιτροπής

Για το Δ.Σ.

Η Πρόεδρος Ο Γραμματέας

Μαίρη Ιωάννου Αθανάσιος Αναγνωστόπουλος

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟ Ι.Χ.

Από χέρι ιδιώτη, ζητάει ιδιώτης να αγοράσει

αυτοκίνητο μεταχειρισμένο σε καλή κατά-

σταση με λίγα χιλιόμετρα, κάτω από 1600 κυ-

βικά. Πληροφορίες Πέτρος 6977729300.

ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ

Nέα, με ιατρικές γνώσεις, ζητάει εργασία

γραμματειακής υποστήριξης σε ιατρεία.

Τηλ. 6974024166

ΖΗΤΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΠΡΟΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ

Νεαρό ζευγάρι ζητάει διαμέρισμα προς

ενοικίαση, 50 τ.μ. περίπου στις περιοχές

Γλυφάδα, Βάρη, Βούλα, Βάρκιζα με μί-

σθωμα έως 300 ευρώ.

Πληροφορίες κα Ειρήνη 6945468303.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΟ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ Οικόπεδο στη Βούλα, περιοχή

Εξοχή 880μ. γωνιακό με παλαιά μονοκα-

τοικία τηλ. 6979776467.

ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Το Β’ Τμήμα του Συμβουλίου της Επι-

κρατείας (ΣτΕ) απέρριψε προσφυγή

του Δήμου Κρωπίας, προκειμένου να

επιβάλει δημοτικό φόρο και τέλη σε

επιχείρηση παραγωγής ηλεκτρικής

ενέργειας που εδρεύει στο Κορωπί.

Η προσφυγή απορρίφθηκε ως εκπρό-

θεσμη! (Αριθμός αποφ. 2966/2016, Β’

τμήμα του ΣτΕ).

Σημειωτέον ότι η αίτηση του Δήμου

κατά του Υπουργού Εσωτερικών, εκ-

κρεμούσε από τις 8 Δεκεμβρίου του

2013! 

Συγκεκριμένα ο Δήμος Κρωπίας είχε

πάρει απόφαση στο Δημοτικό του Συμ-

βούλιο (αριθμ. 315/2012) να χρεώσει

ανταποδοτικά δημοτικά τέλη σε εται-

ρεία παραγωγής ηλεκτρικής ενέρ-

γειας, την οποία του είχε απορρίψει η

Αποκεντρωμένη Διοίκηση(!) Ετσι ο

Δήμος προσέφυγε στο ΣτΕ και ζη-

τούσε στην αίτησή του:  «να ακυρω-

θούν: 1) η υπ' αριθ. 4 (θέμα 3ο)

/1.3.2013 απόφαση της Ειδικής Επι-

τροπής άρθρου 152 του Ν. 3463/2006

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττι-

κής και 2) η υπ' αριθμ. 48082/ 42464/

21.11.2012 απόφαση του Γενικού

Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοί-

κησης Αττικής.

Γράφει μεταξύ άλλων στην απόφασή

του το ΣτΕ:

«1. Επειδή, με την κρινόμενη αίτηση,

για την άσκηση της οποίας δεν απαι-

τείται η καταβολή παραβόλου, ζητείται

η ακύρωση της από 1-3-2013 αποφά-

σεως της Ειδικής Επιτροπής του άρ-

θρου 152 του ν. 3463/2006 (Α 114,

Κ.Δ.Κ.) της Αποκεντρωμένης Διοίκη-

σης Αττικής (πρακτικό 4, θέμα 3ο), με

την οποία απορρίφθηκε προσφυγή

του αιτούντος Δήμου κατά της συμ-

προσβαλλόμενης με την κρινόμενη αί-

τηση υπ’ αριθμ. 48082/ 42464/

21-11-2012 αποφάσεως του Γενικού

Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκη-

σης Αττικής, κατά το μέρος που με

αυτήν είχε ακυρωθεί εν μέρει η υπ’

αριθμ. 315/2012 απόφαση του Δημοτι-

κού Συμβουλίου του Δήμου Κρωπίας

περί «θέσπισης κανόνων για τη χρέ-
ωση ανταποδοτικών τελών, δημοτικού
φόρου και Τ.Α.Π. σε εγκαταστάσεις
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
μέσω των ανανεώσιμων πηγών ενέρ-
γειας συνδεδεμένες με το δίκτυο της
ΔΕΗ». Η υπό κρίση αίτηση εισάγεται

προς συζήτηση μετά την έκδοση της

υπ’ αριθμ. 3933/2015 αναβλητικής

αποφάσεως. 

Και καταλήγει το Β’ Τμήμα του ΣτΕ:

6. Επειδή, κατά τα εκτεθέντα στη

σκέψη 3, από την επομένη της περιε-

λεύσεως από την Αποκεντρωμένη Δι-

οίκηση Αττικής στην κατ’ άρθρο 152

του Κ.Δ.Κ. Ειδική Επιτροπή των στοι-

χείων του φακέλου της υποθέσεως,

ήτοι από 13-2-2013, κινήθηκε η τρια-

κονθήμερη αποκλειστική προθεσμία

της παραγράφου 2 της ως άνω διατά-

ξεως, εντός της οποίας η εν λόγω Επι-

τροπή έπρεπε να αποφανθεί επί της

προσφυγής του αιτούντος Δήμου.

Εντός της προθεσμίας αποφάνσεως

επί της προσφυγής η Επιτροπή απέρ-

ριψε ρητώς την προσφυγή με την

προσβαλλόμενη από 1.3.2013 από-

φασή της, της οποίας δεν προκύπτει

από τα στοιχεία του φακέλου κοινο-

ποίηση ή γνώση εκ μέρους του αιτούν-

τος Δήμου προ της εκπνοής, στις

15.3.2013, της κατά τα ως άνω αρξα-

μένης, αποκλειστικής τριακονθήμερης

προθεσμίας αποφάνσεως επί της προ-

σφυγής. Επομένως, κατά τα εκτε-

θέντα στη σκέψη 3, από 16.3.2013,

ήτοι την επομένη της παρελεύσεως

της προθεσμίας αποφάνσεως της Ειδι-

κής Επιτροπής, άρχισε η εξηκονθή-

μερη προθεσμία για την άσκηση

αίτησης ακυρώσεως κατά της απορρι-

πτικής απόφασης της Ειδικής Επιτρο-

πής, ενώ άρχισε εκ νέου η προθεσμία

αυτή, που είχε διακοπεί με την εμπρό-

θεσμη άσκηση της προσφυγής του αι-

τούντος, και ως προς την

προσβαλλόμενη, 48082/ 42464/

21.11.2012, απόφαση του Γενικού

Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοί-

κησης Αττικής. Η προθεσμία δε αυτή

έληξε στις 14.5.2013 και δεν κινήθηκε

εκ νέου με την αποστολή στις 14-10-

2013 της ως άνω προσβαλλόμενης

απόφασης της Ειδικής Επιτροπής του

Κ.Δ.Κ. στον αιτούντα Δήμο Κρωπίας

(ΣτΕ 4370/2015, 4153/2012). Επομέ-

νως, η κατατεθείσα πολύ μεταγενε-

στέρως, ήτοι στις 10-12-2013, στη

Γραμματεία του Δικαστηρίου κρινό-

μενη αίτηση ακυρώσεως ασκήθηκε εκ-

προθέσμως και είναι, ως εκ τούτου,

απορριπτέα ως απαράδεκτη.

Δια ταύτα

Απορρίπτει την κρινόμενη αίτηση.

Επιβάλλει στον αιτούντα Δήμο Κρω-

πίας τη δικαστική δαπάνη του Δημο-

σίου, που ανέρχεται σε τετρακόσια

εξήντα (460) ευρώ.

Η διάσκεψη έγινε στην Αθήνα στις 23

Ιουνίου 2016 και η απόφαση δημοσιεύ-

θηκε σε δημόσια συνεδρίαση της 30ής

Δεκεμβρίου 2016.

Δεν έχουμε πάρει τη θέση του Δήμου

επί του προκειμένου, κάτι που θα

ασχοληθούμε άμεσα. 

Αυτά είναι όμως που πρέπει να διορ-

θώσει η δημόσια διοίκηση. Δεν είναι

δυνατόν να εκκρεμεί τέσσερα χρόνια

μία υπόθεση και να κρίνεται μετά από

τέσσερα χρόνια εκπρόθεσμη. Πόσο

ήθελε δηλαδή να δει τις ημερομηνίες

και τις προθεσμίες η γραμματεία του

ΣτΕ;

Απορία εκφράζουμε.

Αννα Μπουζιάνη

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥ-
ΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ & ΤΗΛΕΘΕΡ-
ΜΑΝΣΗΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ Ταχ.
Δ/νση: Ερμού 28 κ’ Κ. Πλειώνη Λαύ-
ριο - 195 00 
Τεχνική Υπηρεσία Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ
“ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΦΥΔΑΤΩΜΕΝΗΣ
ΙΛΥΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΗΣ
Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017”
Ημ/νια: 22/02/2017 
Αρ. Πρωτ. 520

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιχεί-
ρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης &
Τηλεθέρμανσης Λαυρεωτικής ανα-

κοινώνει ότι προκηρύσσεται ανοι-
χτός, δημόσιος, ηλεκτρονικός, μει-
οδοτικός διαγωνισμός για τη:
«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΦΥΔΑΤΩΜΕΝΗΣ
ΙΛΥΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΗΣ
Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017»,
με κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Προϋπ/σμός μελέτης: 150.000,00 €
Φ.Π.Α 24 %: 36.000,00 €

Σύνολο: 186.000,00 €

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί
με χρήση της πλατφόρμας του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)
μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του συστή-
ματος.

Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό,
οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φο-
ρείς απαιτείται να διαθέτουν ψη-
φιακή υπογραφή, χορηγημένη από
πιστοποιημένη αρχή παροχής ψη-
φιακής υπογραφής και να έχουν εγ-
γραφεί στο Εθνικό Σύστημα
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβά-
σεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ). Ο διαγωνισμός
δημοσιοποιείται ηλεκτρονικά με την
ανάρτηση της διακήρυξης στη δια-
δικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημο-
σίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) και
στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο
Δημοσίων Συμβάσεων
(Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ). Το πλήρες κείμενο
της διακήρυξης με τα συνημμένα
μέρη (σε ηλεκτρονική μορφή) διατί-
θεται επίσης και στο διαδίκτυο στην

ηλεκτρονική διεύθυνση www.dey-
athl.gr
Ημερομηνία ανάρτησης της προκή-
ρυξης στην διαδικτυακή πύλη του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ και του Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ: 22-
02-2017 και Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 39047
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής
προσφορών είναι η 17-03-2017 και
ώρα 20:00 μ.μ.
Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνι-
σμό ορίζεται το ποσό των: 3.000,00
ευρώ.
Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να απευθύνονται στη Τε-
χνική Υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ,
(Ερμού 28 & Κ. Πλειώνη), τηλ. 22920
22109, κα. Δρούμπουλα Αθηνά, τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ. 
Λαυρεωτικής

Κρητικός Σταύρος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  
ΓΕΝΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

Ο Πρόεδρος κος Κωνσταντίνος
Μακριδάκης και η Γραμματεύς κα
Καλή Μπέκα του σωματείου υπό
την επωνυμίαν «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΘΡΗ-
ΣΚΕΥΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΤΩΝ ΟΡ-
ΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΠΑΛΑΙΟ-
ΕΡΤΟΛΟΓΙΤΩΝ ΣΠΑΤΩΝ ΑΤΤΙ-
ΚΗΣ» με έδραν τα Σπάτα Αττικής
καλεί τα μέλη του εις Γενικήν Συ-
νέλευσιν, ήτις θα λάβει χώρα την
Κυριακήν 12 Μαρτίου 2017 κατά
το πολιτικόν ημερολόγιον  εν τω
Ιερώ Ναώ της Αναλήψεως του Σω-
τήρος, οδός Αγίου Βασιλείου,
αριθμός 11, Σπάτα Αττικής και ώρα
τέσσερις απογευματινή (16:00)  με
αντικείμενον  τη λογοδοσίαν του

Διοικητικού Συμβουλίου επί των
πεπραγμένων του προηγουμένου
έτους, έγκρισιν απολογισμού και
ισολογισμού της ταμειακής διαχει-
ρίσεως και έκθεσιν εξελεγκτικής
επιτροπής και έγκρισιν της διαχει-
ρίσεως, την εκλογήν Προσωρινού
Προέδρου και Τριμελούς Εφορευ-
τικής Επιτροπής και την ενέργεια
αρχαιρεσιών (συμφώνως τω
άρθρο 19ω του καταστατικού
μας). Εν περιπτώσει μη επιτεύ-
ξεως απαρτίας η γενική συνέλευ-
σης θα επαναληφθή την αμέσως
επομένην Κυριακήν.

Εν Σπάτοις  Αττικής 
την  31 Ιανουαρίου 2017

Ο Πρόεδρος Κων/νος Μακριδάκης
Η Γραμματεύς Καλή Μπέκα

Δεν μπορεί να εισπράττει δημοτικό φόρο και τέλη o Δήμος Κρωπίας

από εταιρεία ηλεκτρικής ενέργειας, μέσω ΑΠΕ
Αποφάνθηκε το ΣτΕ. Απορρίφθηκε η αίτηση του Δήμου ως εκπρόθεσμη!
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τα χρήσιμα και τ’ αχρείαστα...

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

Ειδικός Ρευματολόγος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β. ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ

Αυτοάνοσα ρευματικά νοσήματα • Αυχεναλγία /

Οσφυαλγία • Οστεοαρθρίτις • Οστεοπόρωση 

• Χρόνιος Μυοσκελετικός Πόνος

ΔΙΓΕΝΗ 12 Βούλα  

Τηλ. 210 9658.142, κιν. 6984 419128

Πνευμονολόγος – Φυματιολόγος 

Πιλιλίτσης Λεωνίδας
Πιστοποιημένος ιατρός ΕΟΠΥΥ

Λομώξεις αναπνευστικού, ΧΑΠ, Βρογχικό άσθμα,

ιατρείο διακοπής καπνίσματος, ιατρείο μελέτης ύπνου, έλεγχος  

αναπνευστικής λειτουργίας, (σπιρομέτρηση προ και μετά βρογχοδιαστο-

λής), οξυμετρία, έλεγχος λειτουργίας αναπνευστικών μυών, καταγραφή

νυκτερινής οξυμετρίας, αλλεργικές δοκιμασίες

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ  9.30π.μ  - 1.30μ.μ 

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

Τρίτη και Παρασκευή απόγευμα με Ραντεβού

Διγενή 12 Βούλα - Τηλ. 210.8951.194 - 6942574688

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. 

ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΗΣ MD

Eρμή Σουρλαντζή 12 Κορωπί

Τηλ. 2130 420400, 6945 298724

e-mail: giannakouris@yahoo.gr

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Στ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Ε Ι Δ Ι ΚΟ Σ  Π ΑΘ ΟΛΟ Γ Ο Σ - Δ Ι Α Β Η Τ ΟΛΟ Γ Ο Σ

Ιατρείο Υπέρτασης - Σακχαρώδη Διαβήτη
Specialist in Clinical Hypertension
American Society of Hypertension
Μετεκπαιδευθείς εις Mayo Clinic

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

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ 

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ
Εργασθείς επί 20ετία στην Αγγλία

τ.Διευθυντής:

Royal Bolton Hospital - Bangor Hospital - Livorno Hospital

Εξειδίκευση υπερηχογράφησης:  Kings College Hospital

Βασ. Παύλου 7 Βούλα

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

Τσακωνιάτης Ν. Μιχάλης

ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΣ

HΠΑΤΟΛΟΓΟΣ
ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 

Ερμή Σουρλαντζή 12 Κορωπί

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

ΕΝΑΡΞΗ ΙΑΤΡΕΙΟΥ

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

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ, MD

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
Eιδικευθείς εις Α’ Χειρουργική Κλινική ΓΝΑ “ΛΑΪΚΟ”

Μετεκπαιδευθείς εις Montefiore Medical Center, New York, USA

ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

ΚΗΛΕΣ - ΧΟΛΟΚΥΣΤΟΠΑΘΕΙΕΣ

ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΠΑΘΕΙΕΣ - ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΜΑΣΤΟΥ

ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΠΟΔΙ - ΣΠΙΛΟΙ - ΛΙΠΩΜΑΤΑ

ΙΑΣΩΝ Α. ΠΕΤΡΟΥΤΣΑΣ

Ορθoπεδικός - Χειρουργός
Ιατρός Ομίλου “ΥΓΕΙΑ”

Διγενή 12 & Βασ. Παύλου Βούλα 

Τηλέφωνα 210 8992731, κιν. 6932915787

ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΣ ΙΑΤΡΟΣ

ΕΛΕΝΗ Κ. ΓΚΡΕΚΙΔΟΥ
Πιστοποιημένος ιατρός ΕΟΠΥΥ

Παρακολούθηση Αρτηριακής Υπέρτασης, Σακχαρώδης Διαβήτης,

Οστεοπόρωση, Δυσλιπιδαιμία, Προληπτικός Έλεγχος, 

Λοιμώξεις, Τραύματα,

Συνταγογράφηση όλων των ταμείων 

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

Δέχεται κατόπιν ραντεβού 

Διγενή 12 ΒΟΥΛΑ , Τηλ : 210.899.2267 - 6943876101

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

Ψυχίατρος - Ψυχοθεραπευτής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΜΠΟΥΤΑΚΗΣ MD.Msc
Διδάκτωρ Παν/μίου Αθηνών

EΠΙΣΤ/ΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΛΙΝ.ΕΚΠΑ

EΠΙΣΤ/ΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ Hospital Center

Δέχεται κατόπιν ραντεβού

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

ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ: 210 8994.433

KENTPO YΓEIAΣ BAPHΣ -  213 2030.300

NOΣOKOMEIO:
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Κέντρο: 213 2163000

N E O  Ι ΑΤ Ρ Ε Ι Ο
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ

Γενικός ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ - ΟΖΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
Χειρουργική: ΜΑΣΤΟΥ - ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ -

ΠΡΩΚΤΟΥ - Λαπαροσκοπική ΚΗΛΩΝ - XOΛΗΣ

Βιορρυθμιστική Ιατρική:  ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ, ΑΠΟΤΟΞΙΝΩΣΗ, 

ΑΝΟΣΟΕΝΙΣΧΥΣΗ, ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΟΞΕΩΝ & ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ.

Οζονοθεραπεία: Συστηματική & τοπική (ΑΡΘΡΟΠΑΘΕΙΕΣ, 

ΙΝΟΜΥΑΛΓΙΕΣ, ΝΕΥΡΑΛΓΙΕΣ, ΠΡΟΛΟΘΕΡΑΠΕΙΑ) 

Δέχεται με ραντεβού: 6944558101

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

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

Η Παγκόσμια Ημέρα κατά του Παιδικού Καρκίνου γιορτά-

ζεται κάθε χρόνο στις 15 Φεβρουαρίου, με πρωτοβουλία

της Διεθνούς Ένωσης Γονέων με Καρκινοπαθή Παιδιά (IC-

CCPO), με στόχο την ενημέρωση της διεθνούς κοινής γνώ-

μης για τις παιδικές νεοπλασίες (καρκίνο). Σύμφωνα με τα

στοιχεία, κάθε χρόνο, περισσότερα από 250.000 παιδιά πά-

σχουν από την ασθένεια, εκ των οποίων τα 150.000 κατα-

λήγουν.

Ο καρκίνος παραμένει η πρώτη αιτία θνησιμότητας στα παι-

διά λόγω ασθένειας. Παρόλο ότι οι γιατροί έχουν στα

χέρια τους νέες θεραπευτικές μεθόδους, ένα στα τρία παι-

διά που προσβάλλονται από καρκίνο ή λευχαιμία δεν κα-

ταφέρνουν να επιβιώσουν. Η νόσος εκδηλώνεται

συχνότερα στις ηλικίες 3-9 ετών.

Στη χώρα μας, 280-300 παιδιά προσβάλλονται ετησίως από

καρκίνο- κυρίως από λευχαιμία.

Ο καρκίνος αρχίζει να αναπτύσσεται όταν σε ένα κύτταρο

του οργανισμού δημιουργηθούν βλάβες στο DNA του, με

αποτέλεσμα αυτό να αρχίζει να πολλαπλασιάζεται ανεξέ-

λεγκτα. Ο ανώμαλος πολλαπλασιασμός του κυττάρου

αυτού οδηγεί στη γένεση του καρκίνου.

Οι κυριότερες μορφές παιδικού καρκίνου είναι οι λευχαι-

μίες, οι εγκεφαλικοί όγκοι και τα λεμφώματα. Η έγκαιρη

διάγνωση και η ορθή αντιμετώπιση συμβάλλουν στην αύ-

ξηση του ποσοστού ίασης των παιδιών, που φθάνει μέχρι

και το 75%. Οι γονείς οφείλουν να φροντίζουν, ώστε τα

παιδιά να παρακολουθούνται συχνά από γιατρό και σε πε-

ρίπτωση που παρατηρήσουν οποιαδήποτε ασυνήθιστα συμ-

πτώματα - εμφάνιση μάζας, ογκιδίου, ή πρηξίματος σε

οποιοδήποτε μέρος του σώματος του παιδιού, ανεξήγητη

χλομάδα, επίμονη κούραση, απότομες αλλαγές στη συμ-

περιφορά κ.α.- πρέπει να ζητήσουν αμέσως ιατρική συμ-

βουλή.

Κατά τα τελευταία 30 χρόνια έχει καταγραφεί στην Ευ-

ρώπη, μια σημαντική αύξηση του αριθμού των περιπτώ-

σεων καρκίνου σε παιδιά και σε έφηβους. Παράλληλα έχει

σημειωθεί μια επιτάχυνση της τάσης αυτής.

Από το 1970 έως το 1999, σε παιδιά ηλικίας από 0 έως 14

ετών, έχει καταγραφεί μια αύξηση 1% ετησίως. Για την ίδια

χρονική περίοδο, στους έφηβους ηλικίας από 15 έως 19

ετών, έχει παρατηρηθεί μια αύξηση της τάξης του 1,5%

ετησίως. Οι αυξήσεις περιπτώσεων καρκίνου στα παιδιά,

υπήρξαν για όλες τις μορφές. Στους έφηβους, οι σημαντι-

κότερες αυξήσεις παρατηρήθηκαν για τα καρκινώματα, τα

λεμφώματα και τους όγκους των γεννητικών κυττάρων.

Παρόλο που η πρόληψη του καρκίνου στα παιδιά είναι γε-

νικά περιορισμένη, απαιτείται ευαισθητοποίηση από πλευ-

ράς του παιδιάτρου, και γενικά της ιατρικής κοινότητας,

έτσι ώστε ύποπτα συμπτώματα ή ευρήματα να αξιολογούν-

ται και να παραπέμπονται έγκαιρα για εξειδικευμένο

έλεγχο.

Τα ασυνήθιστα σημεία ή συμπτώματα περιλαμβάνουν:

― Εμφάνιση μάζας, όγκου ή οιδήματος σε οποιοδήποτε

μέρος του σώματος του παιδιού (πρόσωπο, λαιμό, μα-

σχάλη, κοιλιά, βουβωνικές χώρες, όρχεις, πόδια)

― Απώλεια ενεργητικότητας του παιδιού, επίμονη κού-

ραση

― Απότομες αλλαγές στη συμπεριφορά του παιδιού

― Ανεξήγητη χλωμάδα

― Ξαφνική εμφάνιση μελανιών και μωλώπων στο παιδί

― Επίμονος, εντοπισμένος πόνος, πόνος στα οστά, πρή-

ξιμο ή πρόβλημα στο βάδισμα του παιδιού

― Ανεξήγητος παρατεταμένος πυρετός

― Επαναλαμβανόμενες μολύνσεις

― Συχνοί πονοκέφαλοι που συχνά μπορεί να συνοδεύον-

ται από εμετούς

― Ξαφνικές αλλαγές στα μάτια όπως στραβισμός και αλ-

λαγές στην όραση του παιδιού

― Εμφάνιση προβλημάτων στην ισορροπία του παιδιού

― Διαπίστωση ότι υπάρχει άσπρη κηλίδα που φαίνεται δια

μέσου της κόρης των ματιών

― Ανεξήγητη, υπερβολική ή γρήγορη απώλεια βάρους του

παιδιού

Η ύπαρξη τέτοιων σημείων και συμπτωμάτων δεν δείχνει

αναγκαστικά ότι το παιδί έχει κάποια μορφή καρκίνου αλλά

επιβάλλει να γίνουν οι εξετάσεις που θα αποκλείσουν ή

όχι, ένα τέτοιο ενδεχόμενο.

Συχνότερη μορφή καρκίνου είναι η Λευχαιμία

Ο πιο συνηθισμένος καρκίνος στην παιδική ηλικία είναι η

λευχαιμία, μια νόσος που προσβάλλει τα κύτταρα που πα-

ράγονται στον μυελό των οστών.

Ουδείς γνωρίζει τι ακριβώς προκαλεί την λευχαιμία.

Αλέξανδρος Γιατζίδης

M.D., medlabnews.gr

Παιδικός καρκίνος

Παχυσαρκία: 
η σύγχρονη επικίνδυνη νόσος 

είναι αναστρέψιμη

Ολιστική πρόληψη και θεραπεία της

Ανοιχτή ενημέρωση -  συζήτηση προγραμματίζει ο

γιατρός Χρήστος Σκαρλάτος στο ιατρείο του, Αγγ.

Μεταξά 11 Γλυφάδα, την ΤΕΤΑΡΤΗ 15 Μαρτίου,

ώρα 6.μ.μ.

Δηλώστε συμμετοχή στο 2111838.124 (10-14) καθη-

μερινές. Περιορισμένος αριθμός, θα τηρηθεί σειρά

προτεραιότητας με ελεύθερη είσοδο.

Η Καθαρά Δευτέρα είναι η ημέρα που πετάμε αετούς. Δυ-

στυχώς όμως, το έθιμο αυτό συχνά γίνεται αιτία ατυχημά-

των. 

Για να τα αποφύγουμε:

➢ Πετάμε το χαρταετό σε χώρους ανοιχτούς, μακριά από

γκρεμούς, και ποτέ από ταράτσες. Δυστυχώς, κάθε χρόνο

τραυματίζονται σοβαρά και καμιά φορά θανατηφόρα,

άτομα που πέφτουν από ύψος την ώρα που πετάν το χαρ-

ταετό. 

➢ Επίσης δεν πετάμε το χαρταετό κοντά σε ηλεκτροφόρα

σύρματα. Σε περίπτωση όμως που o χαρταετός μπλεχτεί

σε αυτά, να μην προσπαθήσουμε να τον ξεμ-

πλέξουμε, καθώς υπάρχει σοβαρός κίνδυνος

ηλεκτροπληξίας.

➢ Να έχουμε υπόψη μας, ότι το σκοινί του

χαρταετού μπορεί να προκαλέσει κοψίματα

και εγκαύματα από τριβή στα χέρια των παι-

διών, για το λόγο αυτό πρέπει να τους δεί-

ξουμε πώς να το κρατάνε με προσοχή.

Βοηθάει επίσης   να φοράνε γάντια. 

Την Καθαρή Δευτέρα συχνά ο κόσμος οργανώ-

νει εκδρομές με το αυτοκίνητο. Για την ασφάλειά τους, τα

παιδιά πρέπει πάντα, να κάθονται στο πίσω κάθισμα σωστά

δεμένα. Οι αντιπροσωπείες αυτοκινήτων και τα μαγαζιά με

αξεσουάρ αυτοκινήτων, μπορούν να προτείνουν ποιο είναι

το σωστό κάθισμα για κάθε παιδί, ανάλογα με το ύψος και

το βάρος του. 

Και μην ξεχνάμε ότι στο αυτοκίνητο:

• Είναι σημαντικό, οι μεγάλοι  να δίνουμε το καλό παρά-

δειγμα στους μικρούς. Να φοράμε πάντα τη ζώνη ασφα-

λείας και για τις πιο μικρές αποστάσεις. 

• Αρκετά τροχαία ατυχήματα οφείλονται στο ότι τα παιδιά

- επιβάτες, ενοχλούν και εκνευρίζουν τους γονείς – οδη-

γούς. Για να υπάρχει ηρεμία, κυρίως σε μεγάλες διαδρο-

μές, να βεβαιωνόμαστε ότι τα παιδιά στο αυτοκίνητο έχουν

κάποια ασφαλή παιχνίδια για να απασχολούνται καθώς και

προστασία από τον ήλιο (αντηλιακό κουρτινάκι αυτοκινή-

του). Πρέπει επίσης να προγραμματίζον-

ται κάποιες στάσεις, για να μπορούν τα

παιδιά να κινηθούν εκτός αυτοκινήτου,

ώστε στη συνέχεια να είναι ήρεμα κατά

τη διαδρομή. 

• Εάν τα παιδιά – επιβάτες απαιτούν την

προσοχή μας, σταματάμε προσεκτικά

σε ασφαλές σημείο του δρόμου, πριν

ασχοληθούμε μαζί τους.

• Ποτέ να μην καθόμαστε πίσω με το

παιδί στην αγκαλιά μας, έστω και αν

έχουμε δεθεί. Σε περίπτωση ατυχήματος,

το παιδί λειτουργεί σαν αερόσακος.

• Τα παιδιά πρέπει πάντα να βγαίνουν και να μπαίνουν στο

αυτοκίνητο, από την πλευρά του πεζοδρομίου.

Aντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος

210-6741.933 και στο e-mail:info@pedtrauma.gr

Πρόληψη Παιδικών Ατυχημάτων την Καθαρά Δευτέρα
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Μα απόλυτη επιτυχία και ελάχιστες απουσίες ολοκληρώθηκε το 11ο Ατομικό Πρωτάθλημα Βετεράνων Αττικής. Στους

αγώνες που διεξήχθηκαν στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Δήμου 3Β, συμμετείχαν συνολικά 73 αθλητές και αθλή-

τριες από τους 78 που είχαν δηλώσει συμμετοχή. Στην κατηγορία 40-40 ο Χρήστος Τσαρσιταλίδης επιβεβαίωσε τον

τίτλο του φαβορί και κατέκτησε εύκολα την 1η θέση, επικρατώντας στον τελικό με 3-1 του εξαιρετικού Γιάννη Τερψίδη.

στην 3η θέση βρέθηκαν οι Άρης Κατσαβριάς και Ρένος Μω-

ραϊτης, που αμφότεροι πραγματοποίησαν σπουδαία εμφά-

νιση.

Ο Γιώργος Καρύτσας μετά την αποχώρηση του Κώστα Χολή,

ουσιαστικά δεν είχε αντίπαλο. Επικράτησε εύκολα όλων των

αντιπάλων του και κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο. Στη 2η

θέση ο Γιάννης Διγενάκης και στην 3η οι Γιώργος Κοπελιάς

και Κώστας Βουτσινάς.

Στη "μεγάλη" κατηγορία των 60+ είχαν μια επανάληψη των

περσινών αγώνων, με την ίδια κατάταξη... 1ος Αλέξανδρος

Δέσης, 2ος Άγγελος Μακρής και 3οι Κώστας Σιψάς και Σταύ-

ρος Πλακαντωνάκης. 

Στην κατηγορία γυναικών (με 6 συμμετοχές), η Μαρία Καλο-

γιάννη είχε ένα ευχάριστο απόγευμα και τερμάτισε 1η στους αγώνες που έγιναν με σύστημα μία προς όλες. Στη 2η θέση

βρέθηκε η Λίλιαν Λουκά και στην 3η η Ρένα Φυλακούρη.

11ο Ατομικό Πρωτάθλημα Βετεράνων 

Αττικής στην Επιτραπέζια Αντισφαίριση
Πρωτιές από Τσαρσιταλίδη, Καρύτσα, Δέση και Καλογιάννη 

Πανελλήνιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου εξελίχθηκε το

Σαββατοκύριακο 18-19 Φεβρουαρίου στο ΣΕΦ, όπου συμ-

μετείχε και ο Γ.Σ. Γλυφάδας, φέρνοντας εκπληκτικά απο-

τελέσματα.

Αποτελέσματα Α΄ Ημέρας

Την 1η και 2η θέση αντίστοιχα, με ατομικά ρεκόρ στα 1500μ

Γυναικών, κατέλαβαν οι αθλήτριες του Γ.Σ. Γλυφάδας Ανθή

Κυριακοπούλου και Ελένη Λευκοπούλου, κατά τη διάρκεια

της 1ης ημέρας στο 31ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα κλειστού

στίβου στο ΣΕΦ.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ης ΗΜΕΡΑΣ  ΓΥΝΑΙΚΩΝ

1500μ

-ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΘΗ -1η- 4.29.48 

- ΛΕΥΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ -2η- 4.40.84

-ΧΑΝΤΖΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ -10η- 5.01.02

400μ

-ΑΡΣΕΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ - 12η-60.01  -  ΜΑΛΛΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ - 64.37

-ΚΑΡΑΝΤΩΝΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΝΑ - 66.22  -  ΒΕΡΥΚΟΚΙΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

- 66.44

ΥΨΟΣ ΑΝΔΡΩΝ  

-ΓΚΟΡΙΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ -7ος- 1.80μ

1500μ

-ΜΑΘΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ -10ος - 4.11.30  -  ΔΕΣΠΟΥΔΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ - 4.23.80

60μ. -ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ - 7.33  -  ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ ΜΑ-

ΡΙΟΣ - 7.40

ΜΗΚΟΣ -ΚΑΡΑΚΑΙΔΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ - 6.20μ

Αποτελέσματα 2ης Ημέρας

Τη 2η θέση κατέλαβαν στα 800μ Ανδρών και Γυναικών ο

Θάνος Καλάκος και η Ελένη Λευκοπούλου αντίστοιχα, ση-

μειώνοντας ατομικά ρεκόρ κατά τη διάρκεια της 2ης ημέρας. 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2ης ΗΜΕΡΑΣ  ΑΝΔΡΩΝ

800μ

-ΚΑΛΑΚΟΣ ΘΑΝΟΣ - 2ος -1.51.45  - ΓΑΒΑΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ -

13ος - 2.00.30

-ΠΑΤΗΝΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ -18ος - 2.03.58

200μ. -ΑΡΚΟΥΡ ΜΠΕΡΝΑΡ -14ος - 23.18

3000μ. -ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ -13ος - 8.54.41

ΓΥΝΑΙΚΩΝ: 800μ -ΛΕΥΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ - 2η - 2.12.50

ΥΨΟΣ  -ΜΕΤΡΙΔΗ ΑΘΗΝΑ -10η - 1.63μ

3000μ -ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ -17η - 11.01.57

Στην κατηγορία των Γυναικών, μετά την ολοκλήρωση των

αγωνισμάτων, ο Γ.Σ. Γλυφάδας, στη γενική βαθμολογία κα-

τέλαβε την 5η θέση με 23 βαθμούς.

Πρωταγωνιστής ο Γ.Σ. Γλυφάδας στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου

9η θέση για την 

Ελλάδα στο ομαδικό,

στο Ευρωπαϊκό

Ολυμπιακό Φεστιβάλ

Με την Εθνική ομάδα του αλπικού σκι

να κατακτά την 9η θέση, στο παράλ-

ληλο ομαδικό, ολοκληρώθηκε η πα-

ρουσία της Ελλάδας στο 13ο

Ευρωπαϊκό Ολυμπιακό Φεστιβάλ Νε-

ότητας (EYOF), των Χειμερινών Αθλη-

μάτων, που έγινε στο Ερζερούμ

(Τουρκία).

Την προτελευταία ημέρα, στα αλπικά

ο Γιώργος Καράτζιας και ο Φίλιππος

Κόζαρης αγωνιστήκαν στην τεχνική

κατάβαση με το πρώτο να είναι 26ος

(2:01,83) και τον δεύτερο να μην ολο-

κληρώνει τον αγώνα. 

Στους δρόμους αντοχής και στο αγώ-

νισμα της ταχύτητας ο Παναγιώτης

Παπάσης είχε την καλύτερη επίδοση

από τους Έλληνες αθλητές, και κατε-

τάγη 40ος (58 συμμετοχές) με χρόνο

2:28,63 και 327, 35 βαθμούς FIS. Οι

Νίκος Τσουρέκας και Γιώργος Τσού-

λης τερμάτισαν στις 43η και 54η αντί-

στοιχα. Στις γυναίκες η Ελισάβετ

Αναστασιάδου με χρόνο 3:08,7 και

396,7 βαθμούς FIS τερμάτισε 41η.

Η τελετή λήξης πραγματοποιήθηκε

εντός του Χωριού, στην Medals Plaza.

Σημαιοφόρος για την Ελλάδας ήταν ο

αθλητής του αλπικού σκι Γεώργιος

Καρατζιάς.
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26os Athens International

Sailing Week 2017

Ο Ναυτικός Όμιλος Κατοίκων Βουλιαγμένης

(ΝΟΚΒ)   οργανώνει τον Διεθνή Αγώνα  “26οs

ATHENS INTERNATIONAL SAILLING WEEK  2017”

για σκάφη τύπου OΡTIMIS , που θα διεξαχθεί στον

Όρμο  της Βουλιαγμένης στις 10, 11, 12  Μαρτίου

2017.  

Ο Αγώνας  ξεκινά  στις 10.00  και λήγει την 18:00

και τις τρεις ημέρες, Παρασκευή- Σάββατο – Κυ-

ριακή.

Η συμμετοχή υπολογίζεται στους 250 αθλητές και

αθλήτριες ηλικίας από 8 έως 15 ετών, με συνοδεία

των προπονητών και συνοδών (γονέων και  κηδεμό-

νων).  Τηλ. 210 8962.657.

Στην τελική φάση του

πρωταθλήματος 

Κων/να Πατεράκη και 

Μαριάννα Γενεράλη

Στην τελική φάση του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος

κορασίδων πέρασαν οι αθλήτριες του πινγκ-πονγκ

Βούλας, Κων/να Πατεράκη και Μαριάννα Γενεράλη,

που τερμάτισαν αήττητες στην προκριματική φάση.

Οι δύο αθλήτριες που φέτος έχουν παραχωρηθεί για

ένα χρόνο στην ΑΕΚ, μετά τις παραπάνω επιτυχίες

τους αποκτούν και το δικαίωνα να διεκδικήσουν μια

θέση και στο Πανελλήνιο ομαδικό πρωτάθλημα.

Η τελική φάση του ατομικού και ομαδικού πρωταθλή-

ματος πρόκειται να διεξαχθεί στις 21-23 Απριλίου

στη Χίο.

Όλα καλά και όλα ωραία…. που

λέει και το τραγούδι, στον Επαγ-

γελματικό Αθλητισμό με Ποδό-

σφαιρο και Μπασκετ  στην πρώτη

γραμμή. Oπως δείχνουν τα πράγ-

ματα, το 2017, θα είναι χρόνος

αποφάσεων για τα ΑΦΕΝΤΙΚΑ των

Μεγάλων Ποδοσφαιρικών Επιχειρή-

σεων  με στόχο  το ΚΕΡΔΟΣ…..

Επειδή το “φαγοπότι” πάντα ξεκι-

νάει από το Ποδόσφαιρο, γιατί εκεί

είναι τα ΠΟΛΛΑ ΛΕΦΤΑ. Λογικό

είναι, οι “Αλλαγές” να ξεκινήσουν,

από την Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία

Ποδοσφαίρου (UEFA) και το ΤΣΑM-

ΠΙΟΝΣ ΛΙΓΚ, με την ευκαιρία και

της μεγάλης γνωστής διαφθοράς

που αποκαλύφθηκε η οποία και

έφερε στην Προεδρεία της Ομο-

σπονδίας τον Σλοβένο Αλεξάντερ

Τσέφεριν.  Έτσι λοιπόν, οι όποιες

αλλαγές, όπως είναι φυσικό…

(στον Καπιταλισμό ζούμε)… είναι

κομμένες και ραμμένες στα μέτρα

των ισχυρών… Έχουμε και λέμε,

από τη νέα σεζόν 2018/2019 τα

τέσσερα ισχυρότερα Ευρωπαϊκά

Πρωταθλήματα (Αγγλία – Ισπανία –

Γερμανία – Ιταλία) θα έχουν απευ-

θείας 4 εισιτήρια το κάθε ένα για

την κύρια φάση της διοργάνωσης

των Ομίλων. Την ώρα λοιπόν, που οι

τέσσερις πρώτοι των συγκεκριμέ-

νων τεσσάρων πρωταθλημάτων

(16) θα έχουν εξασφαλισμένη πα-

ρουσία, οι εκπρόσωποι των 51 υπο-

λοίπων πρωταθλημάτων θα

αγωνίζονται για τις υπόλοιπες 16

Θέσεις!! Βεβαίως τα προνόμια των

ισχυρών, δεν τελειώνουν μόνο στα

σίγουρα εισιτήρια, γιατί τους ανοί-

γεται ταυτόχρονα και ο Δρόμος για

την αποκόμιση μεγάλων Κερδών…

Τα πράγματα όμως δεν είναι και

τόσο απλά, ΓΙΑΤΙ, δεν θα πρέπει να

ξεχνάμε, ότι,  και τα ΑΦΕΝΤΙΚΑ των

μεγάλων Ποδοσφαιρικών Επιχειρή-

σεων θα διεξάγουν τη δική τους

αδίστακτη μάχη χρησιμοποιώντας

όλα τα μέσα για τα Κέρδη, όπως

ακριβώς συμβαίνει και σε άλλους

επαγγελματικούς Τομείς στον Καπι-

ταλισμό (ο θάνατος σου η ζωή

μου)... Όλα αυτά και ακόμα περισ-

σότερα λογικό ήταν να ανοίξουν και

την όρεξη της Παγκόσμιας Συνομο-

σπονδίας Ποδοσφαίρου (FIFA) η

οποία προ ημερών γνωστοποίησε,

ότι από τη διοργάνωση του 2026 o

Θεσμός αλλάζει πρόσωπο, αφού σε

αυτόν θα μετέχουν 48 ομάδες, από

32 που είναι σήμερα μέχρι το 2022

– ΚΑΤΑΡ. Οι όποιες λοιπόν αποφά-

σεις και της (FIFA)  έχουν ένα

στόχο· το μεγαλύτερο κέρδος.

Αυτό επιδιώκει με την αύξηση των

Ομάδων (τηλεοπτικά δικαιώματα,

διαφημίσεις, εισιτήρια κ.λπ.). Και

κάτι ακόμα· έτσι ανοίγει και ο δρό-

μος του νέου μοντέλου, της συν-

διοργάνωσης του Μουντιάλ από

δύο ή και περισσότερες  Χώρες με,

ό,τι αυτό συνεπάγεται στην αύξηση

των Κερδών. Ειδικά για το 2026 η

(FIFA) έχει ανακοινώσει, ότι η διορ-

γάνωση θα διεξαχθεί στη Β. Αμε-

ρική, με τις ΗΠΑ – Καναδά – Μεξικό

να φέρονται ως υποψήφιοι συν-

διοργανωτές. Καταλαβαίνει λοιπόν

ο καθένας μας τι έχει να γίνει……

Όλες αυτές οι αλλαγές με ΣΤΟΧΟ

το κέρδος, δεν ήταν δυνατόν να

αφήσουν αδιάφορο το έτερο Επαγ-

γελματικό Άθλημα το Μπάσκετ… Η

φετινή Ευρωλίγκα με επικεφαλής

τον ισχυρό παράγοντα Τζόρντι

Μπερτομέου σε πρόσφατη συνέν-

τευξη Τύπου, δεν μπορούσαν να

κρύψουν τον ενθουσιασμό τους

από την αύξηση των εσόδων. Αυτό

κυρίως οφείλεται στο γεγονός, οτι

από το 2016 άλλαξε πλήρως

μορφή, το σύστημα διεξαγωγής,

έχοντας μετατραπεί σε μια κλειστή

Λίγκα μόλις 16 ισχυρών Ομάδων.

Αυτό έφερε   Νέες συμφωνίες με

Πολυεθνικές, και Χορηγούς και βέ-

βαια μεγάλη αύξηση των Κερδών.

Όμως, το  κυνήγι του κέρδους,…

όπως, σε οποιονδήποτε  επιχειρη-

ματικό τομέα έχει και τα θύματά

του. Τα ίδια ακριβώς συμβαίνουν και

στις αθλητικές Επιχειρήσεις κυρίως

των Ομαδικών Αθλημάτων πχ.

(Μπάσκετ) σε επίπεδο Ευρωλίγκας,

σωρεία οι σοβαροί τραυματισμοί,

κυρίως από την εξοντωτική κού-

ραση των παικτών (εθνικό πρωτά-

θλημα – εθνική ομάδα – κύπελο –

γιούρο κρούπ – ευρωλίγκα – προπό-

νηση – ταξίδια ουσίες κ.λπ-κ.λπ).

Αυτή η κούραση, πάντα είχε και θα

έχει συνέπιες,  στο υπόλοιπο της

ζωής του αθλητή. Ευτυχώς θα έχει

κερδίσει αρκετά ώστε να είναι σε

θέση να αντιμετωπίσει τα προβλή-

ματα ΥΓΕΙΑΣ που θα ...έρθουν!!!

Όλες αυτές οι αλλαγές είναι απο-

τέλεσμα των λογικών που  επικρα-

τούν, σε ένα Αθλητισμό  και

ειδικότερα σε ένα Ποδόσφαιρο και

ένα Μπάσκετ προσαρμοσμένο, σύμ-

φωνα με τους Νόμους της Αγοράς

για Κέρδος και Πλουτισμό με κάθε

μέσο και κάθε τρόπο, σε Αθλήματα

που έχουν μετατραπεί σε “πολύ-

μορφο εμπόρευμα” στα οποία τζιρά-

ρονται δισεκατομμύρια (τηλεοπτικά

δικαιώματα – σπόνσορες – πωλή-

σεις ρουχισμού και αντικειμένων –

συμβόλαια – μεταγραφές κ.λπ,

κ.λπ). Σε αυτό το Καπιταλιστικό

Μοντέλο Αθλητισμού,  στο οποίο

επικρατεί η “λογική” του Κέρδους,

και τον μετατρέπει από  δικαίωμα

σε ακριβή πολυτέλεια για λίγους η

πλειοψηφία των ανθρώπων σε

όλες τις Κοινωνίες,  δεν έχουν

καμία δυνατότητα προσέγγισης…

γράφει ο ΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

Xρόνος  αποφάσεων για τα

ΑΦΕΝΤΙΚΑ των Μεγάλων 

Ποδοσφαιρικών Επιχειρήσεων  

Βάρη Αναγυρούς-Πρωτέας Βούλας

(νεάνιδες) 34-72
Την πρόκριση του στον τελικό του Κυπέλλου ΕΣΚΑΝΑ Γυ-

ναικών πήρε ο Πρωτέας Βούλας (Νεάνιδες) που επικρά-

τησε με σκορ 72-34 της Βάρης Αναγυρούς και απέναντι

στον Φοίνικα Πειραιά θα διεκδικήσει την Παρασκευή το

τρίτο τρόπαιο της ιστορίας του στο θεσμό (δεύτερο για τiς

νεάνιδες).

Βάρη Αναγυρούς-Πρωτέας Βούλας (νεάνιδες) 34-72

Διαιτητές : Μαυρέλης, Μέλης, Αρφαρά

Δεκάλεπτα : 02-24, 11-35, 23-61, 34-72

Βάρη Αναγυρούς (Κωτσάκη): Παπαδημητρίου 2, Λιόση 2,

Κρίλη 5, Αντύπα 2, Δημέλη 10, Δημοπούλου 3, Μέξη 2,

Αδαμάκου, Καβαλέγκα, Καραμέτου Χρ. 6, Καραμέτου -

Κονδάκη Στεφ. 2, Μπιλάλη

Πρωτέας Βούλας (Τσεμπέρης, Κονιδάρης): Τσιχλάκη

11(1), Δημητρακοπούλου 7(1), Μπουντούρη 2, Κορρέ

11(1), Κοντοθανάση, Ράτζα 19(1), Παυλινέρη, Χατηβασι-

λείου 5(1), Μυλωνάκη 9(1), Αναστασοπούλου Χρ. , Ανα-

στασοπούλου Μάντυ 4, Μαγγίνα 4




