Ελευθερία σημαίνει υπευθυνότητα. Γι' αυτό πολλοί
άνθρωποι τη φοβούνται.
Τζωρτζ Μπέρναρντ Σω
Βρετανός συγγραφέας, 1856-1950

Οι ...αριθμοί
Εν αρχή είναι ο λόγος και ο λόγος είναι αριθμός.
Και ο «αριθμός είναι η εμμενής αρχή των πάντων»1.
Κι όταν λέμε πώς οι αριθμοί είναι η αρχή των πάντων, «δεν εννοούμε ότι όλα δημιουργήθηκαν από
τους αριθμούς, αλλά σ ύ μ φ ω ν α μ ε τ ο υ ς
α ρ ι θ μ ο ύ ς »2, όπως εξήγησε η πυθαγόρεια και
σύντροφος του Πυθαγόρα Θεανώ η Θουρία (κατά
30 χρόνια νεότερή του, για να δείτε πόσο σοφός
ήταν ο μέγας φιλόσοφος Πυθαγόρας).
Τώρα, όλα αυτά τα «μπερδεμένα»
τα ανέφερα για να σας εισαγάγω
στο παρόν άρθρο, στο οποίο τον
κύριο λόγο έχουν οι αριθμοί. Εξάλλου «Λόγος, έργου σκιά», κατά τον
Δημόκριτο. Που σημαίνει ότι όλα
αυτά που θα πούμε εδώ πέρα, δεν
θα υπήρχαν αν δεν υπήρχαν τα
του Κώστα πράγματα, τα “έργα” – χρέη, τόκοι,
Βενετσάνου ακόρεστη κερδοσκοπία, δυστυχία,
πληθυσμοί, - που εκφράζονται, λειτουργούν και κινούνται ταχύτατα, σύμφωνα με
τους αρθμούς.
Κι όταν λέω «ταχύτατα», εννοώ ιλιγγιωδώς, όπως
μεταφορικά η γνωστή porche, με 280 χλμ/ώρα, ή με
5.000.000 δολάρια σε 60 δευτερόλεπτα. Ναι, μ’
αυτή την ταχύτητα και πλέον αυξάνεται το παγκόσμιο δημόσιο χρέος στο «παγκόσμιο ρολόι χρέους». (Όσοι κάνετε χρήση του διαδικτύου σας
δσυμβουλεύω να το επισκεφθείτε: nationaldebtclocks.org).

Η δημιουργία Κοιμητηρίου είναι
αναγκαία στο Σαρωνικό

Σελίδα 6

Η Καθαρή Δευτέρα γιορτάστηκε σε πολλούς Δήμους με παραδοσιακά φαγητά και εκδηλώσεις για παιδιά
και μεγάλους. Η φωτογραφία είναι από τα Κούλουμα που οργάνωσε ο Δήμος Κρωπίας.

Οι αριθμοί μιλάνε
Πέρυσι τον Οκτώβρη διάβασα μια μελέτη του ΔΝΤ
(ΙΜF) που θα ‘πρεπε να τρομοκρατήσει κάθε αρμόδιο, αλλά και κάθε συνειδητό πολίτη. «Το παγκόσμιο χρέος, στα τέλη του 2015, ανερχόταν στα
Συνέχεια στη σελ. 2
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ΕΒΔΟΜΗ

Οι ...αριθμοί
Συνέχεια από τη σελ. 1
152 τρισεκατομμύρια δολάρια, ή το 255% του παγκόσμιου Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ)» – εξαιρουμένου μάλιστα του χρηματοπιστωτικού τομέα.
Το χρέος των 152 τρις αφορούσε το άθροισμα του Δημοσίου και ιδιωτικού χρέους το οποίο ανερχόταν στα 2/3
του συνόλου.
Β. Γκασπάρ: «Τα υψηλά επίπεδα χρέους είναι δαπανηρά,
καθώς συχνά οδηγούν σε οικονομικές υφέσεις οι οποίες
είναι βαθύτερες και πιο μακροχρόνιες από τις τακτικές
υφέσεις του οικονομικού κύκλου»3 των έντεκα χρόνων,
που έλεγε ο Καρλ Μαρξ.
Και παρακάτω ο ίδιος ο Β. Γκασπάρ σημειώνει: «Το υπερβολικό Δημόσιο χρέος συνιστά μια σημαντική τροχοπέδη για την παγκόσμια ανάπτυξη κι έναν κίνδυνο για
τη χρηματοοικονομική σταθερότητα.
Τώρα τί θα πουν όλοι οι υπεύθυνοι, που το «ρολόι» του
χρέους, του παγκόσμιου χρέους, έχει σπάσει ελατήρια
και πλησιάζει αυτή τη στιγμή που γράφονται οι γραμμές
αυτές τα 240 τρις εκατομμύρια δολάρια – το δημόσιο τα
70 τρις – και αυξάνεται κατά 7,2 δις κάθε ημέρα που
περνάει. Την ώρα, μάλιστα, που ο ετήσιος πλούτος που

Διαβάστε ακόμη
Ημέρα Γυναίκας
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Η Ελληνίδα του χθες και του σήμερα
Φαίδρας Φραγκομανώλη - Κοκκόλα
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“Διαμορφώνοντας το μέλλον μας”
Ηλέκτρα Βενετσάνου
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Επιστολές - Σχόλια
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Ανάπλαση πλατείας Ξενοφώντος
Σελ. 12
στη Γλυφάδα
Ελληνικές οι επιδράσεις της Ανατολικής Φιλοσοφίας Πέτρου Ιωαννίδη Σελ. 14
Αθλητισμός & Αναπηρία

Σελ. 17

Η τραγική πορείας μιας porsche

παράχθηκε παγκοσμίως είναι μόλις 80 τρις. Δηλαδή το
1/3 του χρέους.
– Σκεφθείτε να έχετε ετήσιο πραγματικό εισόδημα
12.000 και να χρωστάτε 36.000 (έστω ότι πρέπει να εξοφληθεί σε 10 χρόνια – θέλετε σε 15) πρέπει να δίνετε
στην τράπεζα 3.600 το χρόνο, ή 2400 στην δεύτερη περίπτωση συν τους τόκους. Σας περισσεύουν;
Ξέρω, εκείνοι που έχουν καβάτζα ή εισόδημα άνω των
50.000 ευρώ ετησίως, δεν θα με καταλάβουν. Για να πάρουν όμως μία ιδέα, ας δούνε πόσα είχαν στην τράπεζα
το 2009 και πόσα έχουν σήμερα. Γνωρίζω ότι κάποιοι
έχουν και περισσότερα! Και στην προηγούμενη γερμανική κατοχή (1941-1944) κάποιοι αγόραζαν σπίτια, για
λίγους τενεκέδες λάδι, ή... νησάκια, όπως αυτό της Βούλας. Ε, υπάρχουν και ...ατσίδες!
Μια ερώτηση: Όταν το παγκόσμιο χρέος, όπως και το
Δημόσιο αυξάνεται δυσανάλογα σε σχέση με τον παρα-

Παράγουμε παγκοσμίως 80 τρισεκατομμύρια δολλάρια και είμαστε χρεωμένοι με
240 τρισεκατομμύρια, την στιγμή που
γράφω αυτές τις γραμμές, γιατί αυξάνεται
κάθε λεπτό που περνάει...
γόμενο πλούτο, αν δεν υποχωρεί κιόλας το παραγόμενο
κατ’ έτος προϊόν, (ΑΕΠ), όπως στην περίπτωση της Ελλάδας και άλλων χωρών, υπάρχει δυνατότητα να εξοφληθεί ποτέ;
Στην Ελλάδα το ΑΕΠ από 233,2 ευρώ που ήταν το 2008
«έπεσε» το 2014, στα 185 δις €. Μειώθηκε δηλαδή κατά
20,7%. Από το 2011 έως το 2015 έχουμε καταβάλει
μόνο σε τόκους 45,9 δις, σε πέντε χρόνια, δηλαδή 9,18
δις, κατά μέσο όρο ετησίως.
Το χρέος από τα 356 δις, που ήταν το 2011, παρόλο το
«κούρεμα» του 2012, το περίφημο PSI, που μείωσε το
ελληνικό δημόσιο χρέος προς ιδιώτες δανειστές, κατά
106 δις, στην πραγματικότητα κατά 68,2 δις – αφαιρουμένων αυτών που ζημίωσαν τα ασφαλιστικά Ταμεία, τα
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, οι ΟΤΑ κ.λπ. – έφτανε το 2015
στα 312 δις, μ’ όλες τις αιμορραγικές θυσίες του ελληνικού λαού. Δηλαδή το χρέος αυξήθηκε, σε σχέση μάλιστα προς το ΑΕΠ. Από 110% επί του ΑΕΠ που ήταν το
2008, έφτασε το 2015 σε ποσοστά άνω του 170% από
το 2011 και μέχρι σήμερα, με εξαίρεση το 2012 που

Ειδική συνεδρίαση σε όλους τους
Δήμους για εκλογή Προεδρείων
Κυριακή 5/3 το πρωί

Βα-

σίλης Κασιμάτης
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Προκήρυξη βραβείων

Σελ. 18

Συμβουλευτικό Κέντρο Ραφήνας με
δωρεάν υπηρεσίες
Σελ. 19

4η Δημόσια Ειδική Συνεδρίαση στα 3Β
Καλούνται τα μέλη του Δ.Σ. την Κυριακή 5.3.17 στις
10.00 ώστε να διεξαχθεί η ειδική συνεδρίαση για εκλογή
των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου
και των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
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έπεσε κατά 10 περίπου μονάδες, λόγω του PSI («κούρεμα»)5.
Περιμένετε ποτέ, υπ’ αυτές τις συνθήκες να βγούμε απ’
αυτή τη δουλεία χρέους;
Τα «χοντρά» είναι μπροστά μας. Μέχρι το 2025 έχουμε
να πληρώσουμε 80 δις € (συν τα έντοκα). Από το 2026
έως το 2035, πρέπει να πληρώσουμε άλλα 92 δις € και
μένουν άλλα 140 δις για μετά το 2035 συν τους τόκους
βεβαίως, αν δεν έχουμε προσθέσει νέα χρέη, για εξοπλιστικά και λοιπές ανάγκες, αν τα «καταφέρουμε» να
ξαναβγούμε στις αγορές, με «χαμηλά» επιτόκια 5,5%
φαντασιακά, ή και 7-8% πιθανότερο, οπότε φτου κι απ’
την αρχή χρέη, για να ικανοποιήσουμε τις πελατειακές
σχέσεις των πολιτικών μας, που έχουν «λυσάξει» «να
βγούμε στις αγορές»! (Θου, κύριε, φυλακήν τω στόματί
μου).
Μένουν πολλά ερωτήματα, αλλά να διατυπώσω μόνο
ένα, κι εσείς προσθέστε κι άλλα:
Αφού ο Κόσμος όλος, πάνω από 7 δις εκατομμύρια άνθρωποι χρωστάνε 240 τρισεκατομμύρια, και παράγουν
ετησίως μόνον 80 τρις, πώς και πότε θα εξοφληθούν και
σε ποιον τα χρωστάνε;
Ποιοι είναι αυτοί που έχουν να λαμβάνουν 340 χιλιάδες
δισεκατομμύρια; Μήπως οι 8 πλουσιότεροι άνθρωποι
που κατέχουν τόσο πλούτο, όσο η φτωχότερη μισή ανθρωπότητα;6 Οι οποίοι, σημειωτέον, ένα χρόνο πριν
ήταν 50! Πριν από ένα χρόνο ακόμη το 2015, ήταν 80
τόσοι. Λυπάμαι τους καημένους!, που βγήκαν απ’ τη
λίστα! Τη μισή ανθρωπότητα που λιμοκτονεί δεν υπάρχει
λόγος να τη λυπόμαστε...
Αλλωστε είναι στην ψυχολογία του ανθρώπου, ν’ αποστρέφεται τη δυστυχία και να έλκεται από τις απολαύσεις. Στην καλύτερη περίπτωση να θαυμάζει τις «αξίες»
της φιλελεύθερης χριστιανοδημοκρατικής ή σοσιαλδημοκρατικής ευρωπαϊκής δύσης και της Β. Αμερικής.
Τελειώνοντας οφείλω ν’ αναγνωρίσω ότι σήμερα ήμουν
κουραστικός και ίσως απεχθής σε πολλούς, λόγω αριθμών. Όμως αναγνωρίστε μου, παρακαλώ, ότι για να
γράψω αυτούς τους αριθμούς, εργάσθηκα δυο-τρεις
ημέρες ερευνώντας, για να σας δώσω κάποια στοιχεία
και κάποιους χρήσιμους και αναμφισβήτητους αριθμούς
– στοιχεία, που σε απλή ανάγνωση θα σας πάρουν δέκα
λεπτά, κι αν τα σκεφθείτε λιγάκι, μισή ώρα. Κουράγιο!
――――――――
1. Jean Franc Mattei: «Ο Πυθαγόρας και οι Πυθαγόριοι», Ιν. Β. Μ.
Καρδαμίτσα, σ. 46.
2. Πολλοί φιλόσοφοι της αρχαιότητας, παρερμηνεύοντας το απόφθεγμα του Πυθαγόρειου Νικομάχου, «Ο κόσμος εγένετο κατ’ εικόνα του αριθμού..». πίστευαν ότι ο Πυθαγόρας δίδασκε ότι τα
πάντα γίνονται εξ’ αριθμών. Γι’ αυτό, η πυθαγόρεια φιλόσοφος,
Θεανώ διευκρίνισε πως: «Ουκ εξ’ αριθμού, κατά δε αριθμόν τα
πάντα γίγνεσθαι». (ΙΧΩΡ τ. 41, σ. 15). Αριστ. Δαναός.
3. Βίτορ Γκασπάρ, Διευθυντής δημοσιονομικών υποθέσεων του
ΔΝΤ.
4. Nationaldebtclocks.org
5. ΕΛΣΤΑΤ, «Η ελληνική οικονομία», 23.12.16
6. Oxfam, Νταβός, Ελβετία, 16.1.27.
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«Από τη Μεταρρύθμιση του
Λούθηρου στη σύγχρονη
πολιτική κοινωνία»
O Eυρωπαϊκός Οργανισμός Δημοσίου Δικαίου διοργανώνει επιστημονική και ερευνητική ημερίδα με
θέμα: «Από τη Μεταρρύθμιση του Λούθηρου στη
σύγχρονη πολιτική κοινωνία» (1517 - 2017: 500
χρόνια μετά), Τετάρτη 15 Μαρτίου στις 6.30μ.μ στις
εγκαταστάσεις 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 Συνταγματικού 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

ΕΒΔΟΜΗ

“Το άλλο μισό του ουρανού”
Ο Σύλλογος «Μεγάλη
Ελλάδα - Magna Graecia
οργανώνει εκδήλωση για
την ημέρα της γυναίκας,
την Τετάρτη 8 Μαρτίου
στις 7.30 μ.μ. στην αίθουσα ΙΩΝΙΑ στη Βούλα
(παραλιακή λεωφ. δίπλα
από το Δημαρχείο), 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 &

Την ημερίδα συντονίζει ο επ. καθηγήτης Παν/μίου
Αθηνών Μιχάλης Σταθόπουλος.

“Βάφτα
Μαύρα”

Βραδιά γυναίκας στη Γλυφάδα

Ο Εξωραϊστικός Σύλλογος
“Πανόραμα” Βούλας πάει
θέατρο στις 12 Μαρτίου,
στο έργο “Βάφτα Μαύρα”,
κωμωδία του Θ. Παπαθανασίου, Μ. Ρέπα.
Παίζουν: Τ. Τσιμιτσέλης, Ν.
Βλαβιανού, Ε. Ζησάκης

To ΚαλλιτεχνΌΡΑΜΑ προσκαλεί σε εκδήλωση για
την ημέρα της ΓΥΝΑΙΚΑΣ, την Τετάρτη 8 Μαρτίου
(6 έως 9 μ.μ.) στο ξενοδοχείο ΟΑΣΙΣ Λεωφ. Ποσειδώνος 27 Γλυφάδα.
Καλεσμένες:
― η Κατερίνα Παναγοπούλου (πρέσβειρα της Ελλάδας στο Συμβούλιο της Ευρώπης για τον Αθλητισμό, την Ανοχή και το Ευ Αγωνίζεσθαι και
Πρόεδρος του Πανελλήνιου Α.Σ. «Καλλιπάτειρα»)
― η Σύλβια Αντωνάρου (πρ.ΜISS ΕΛΛΑΣ - άνθρωπος της μόδας και του πολιτισμού)
― η Σούλα Κοκολέτσου (Πρόεδρος της UNESCO
Νοτίων Προαστείων και ΠΙΚΠΑ ΒΟΥΛΑΣ)
― Έκθεση ζωγραφικής κορυφαίων δημιουργών στο
Ξενοδοχείο.
Μουσικά, θα αφιερώσει κάποια τραγούδια της a
capela η αντιπρόεδρος ΜΠΕΣΣΥ ΑΡΓΥΡΑΚΗ.
Η βραδυά είναι αφιερωμένη στη ΧΡΥΣΑΥΓΗ ένα
μικρό κορίτσι 5 ετών, που περιμένει το IXBOX από
τα ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ (EYXH που έχουμε αναλάβει
από το Make a wish)
Aκολουθεί coctail party με μουσική από dj.
Θα προσφερθεί κρασί με finger food και θα χορέψουμε στους ρυθμούς της samba ...και latin ....
Τιμή εισόδου: 15 € (δηλώσεις συμμετοχής μέχρι
6/3.

Τηλ. 6937120050

Ξενάγηση στη
Χαιρώνεια
Η “Εναλλακτική Δράση” οργανώνει εξόρμηση και ξενάγηση
στη Χαιρώνεια και την Τιθορέα, με προαιρετική πεζοπορία στο ελατοδάσος του
Παρνασσού, την Κυριακή 12
Μαρτίου.
Όσες και όσοι πεζοπορήσουν
θα πρέπει να φορούν πεζοπορικά μποτάκια ΄ή σπορτέξ και
να έχουν σακιδιάκι με νερό
και ό τι άλλο χρειάζονται
Πληροφορίες και συμμετοχές
Γιώργος Σούλτος 6906468807
www.enallaktiki-drasi.gr facebook: enallaktiki drasi

Πολιτισμού Αιγαίου, με
θέμα: Η Νοητική και Συναισθηματική Ευεξία της Γυναίκας.
3. Ομιλία της Σωσώς Χονδρογιάννη, φιλολόγου – δημοσιογράφου με θέμα: Η
Πρωτοπόρος Φεμινίστρια
Καλλιρόη Παρρέν.
4. Ομιλία της Βούλας Λαμπροπούλου, Ομοτίμου Καθηγήτριας Πανεπιστημίου
Αθηνών, με θέμα: Διαφήμιση και Γυναίκες.
5. Μικρό Θεατρικό Δρώμενο
«Πόσις και Δάμαρ» του Αλεξάνδρου Παπαδιαμάντη. Παίζουν οι ερασιτέχνες Κων/νος
Λούκας, Φιλόλογος και η
Ίρις Οικονόμου, Φοιτήτρια Ιατρικής.
Ακολουθεί Συναυλία του
Κέντρου Ελληνικής Μουσι-

κής Κληρονομιάς «ΛύρΑυλος»: «Η Γυναίκα ως
Μούσα, ως Μουσική, ως
Μουσικός ανά τους Αιώνες».
Συμμετέχουν: Ζαφειρώ Χατζηφωτίου: Υψίφωνος, Χριστίνα Σιάκη: Αρχαία Λύρα,
Πανδουρίς, Βιολί, Σείστρον,
Παναγιώτης 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 μετάφραση 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 Παπαδοπούλου.
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.
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Βιβλιοπαρουσιάσεις
«Χρήστος Νικολόπουλος Η Ζωή μου...τα Τραγούδια μου»
Ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης και ο Οργανισμός Αθλητισμός Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής
σας προσκαλούν στην εκδήλωση του μεγάλου μουσικοσυνθέτη Χρήστου Νικολόπουλου για τα 50 χρόνια προσφοράς του στην Ελληνική Λαϊκή Μουσική,
τη Δευτέρα 6 Μαρτίου 2017 στις 19:30, στο πολιτιστικό κέντρο «ΙΩΝΙΑ» (Λεωφ. Καραμανλή 18,
Βούλα). Στην εκδήλωση θα παρουσιαστεί το βιβλίο:
«Χρήστος Νικολόπουλος – Η ζωή μου… τα τραγούδια μου» από τον Γιώργο Λιάνη και τον συγγραφέα
Κώστα Μπαλαχούτη.
Η βραδιά θα κλείσει με μουσικές εκπλήξεις με τα σημαντικότερα τραγούδια του συνθέτη με σολίστα στο
μπουζούκι τον ίδιο και τη συμμετοχή του Κώστα Μακεδόνα και της Ζωής Παπαδοπούλου.

Αφιέρωμα στη Γυναίκα

"Άρωμα Γυναίκας" στη Βούλα

Ο Σύλλογος “Νυμφόληπτος” οργανώνει εκδήλωση
για την “Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας”, την Τετάρτη 8 Μαρτίου στις 5.30 μ.μ. στο Football Arena
Club (Καποδιστρίου - Χέρωμα).
Αν είστε γιαγιάδες, μητέρες, κόρες, αδελφές, μέλη
και φίλες του Συλλόγου, ο Σύλλογος κερνάει καφέ
ή τσάι.
Την εκδήλωση θα πλαισιώσουν ομιλίες από μέλη του
Συλλόγου.

Η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης 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 - Δημαρχείο Βούλας. Είσοδος ελεύθερη.
Ενημερώστε για την παρουσία σας στο τηλ.: 213 2019920,
τηλ. 2132019919, 6977094203

Μουσικό ραντεβού
στον «Παρνασσό»
Ο Όλγα Βενέτη (Βουλιώτισσα) συνεπής στο ραντεβού με το κοινό της θα μας ταξιδέψει μουσικά στην

“Mπελάδες με μουστάκια”
Οι εκδόσεις mamaya και το Βιβλιοχαρτοπωλείο
“Πρόφη” -στο Κορωπίο- παρουσιάζουν το παιδικό βιβλίο της Φραντζέσκας Αλεξοπούλου «Μπελάδες με
μουστάκια», το Σάββατο 4 Μαρτίου στις 12 το μεσημέρι στο χώρο του βιβλιοπωλείου (Βασ. Κων/νου 28
Κορωπί, τηλ. 210 6020515).

«Δυο μόνο δάκρυα»
Ο Α.Σ. “Προοπτική” και οι Εκδόσεις Πατάκη παρουσιάζουν την
Κυριακή 5 Μαρτίου στις
6.30μ.μ. το βιβλίο του Μίμη Ανδρουλάκη «Δυο μόνο δάκρυα».
Η εκδήλωση γίνεται στο Βιβλιοχαρτοπωλείο “Πρόφη” (Βασ.
Κων/νου 28 Κορωπί, τηλ. 210
6020515).
H εκδήλωση γίνεται στο αμφιθέατρο του Δημαρχείου,

πιο ιστορική αίθουσα της Αθήνας στον «Παρνασσό»
με μία παράσταση που φέρει τον τίτλο «Stage and
Screen» και περιλαμβάνει μουσικές από το θέατρο
και τον κινηματογράφο στις 11 Μαρτίου 2017 και
ώρα 8.30 μ.μ. στην αίθουσα «Παρνασσός» του Φιλολογικού Συλλόγου, πλ. Αγίου Γεωργίου Καρύτση 8,
Αθήνα.
Μια βραδιά με κέντρο τα ανάμεικτα συναισθήματα
μιας γυναίκας όπως αυτά έχουν καταγραφεί στο θέατρο, στον κινηματογράφο και στην τηλεόραση σε
έργα των Cole Porter, Andrew Lloyd Weber, Πλέσσα
και πολλών ακόμα σημαντικών συνθετών.
Ενθουσιασμός, χαρά, λύπη,μητρότητα… έρωτας,
εναλλάσσονται μουσικά μέσα από την ερμηνεία της
Όλγας Βενέτη.
ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ Εισιτηρίων Εκδοτήριο: Πανεπιστημίου
39, Τηλ.: 210 7234567 Online: www.ticketservices.gr

“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 - Σιούτου και η Φωτεινή Σωτηροπούλου. Συμμετέχει η χορωδία των Εκπαιδευτηρίων Γιαννοπούλου.

Επίσκεψη στην
Παναγιά
Γοργοεπηκόου
Ο Εξωραϊστικός Σύλλογος “Πανόραμα” Βούλας θα μεταβεί στην
Μονή Παναγίας Γοργοεπηκόου
στη Μάνδρα Αττικής, για να συμμετάσχουν στους Γ’ χαιρετισμούς,
την Παρασκευή 17 Μαρτίου
Πληροφορίες Τηλ. 6937120050

Ημέρα Γυναίκας
Ο Όμιλος UNESCO Πειραιώς και Νήσων προσκαλεί
στη μεγάλη γιορτή αφιερωμένη στις γυναίκες, με
αφορμή την παγκόσμια ημέρα της γυναίκας που οργανώνεται για 3η συνεχή χρονιά.
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 19
Μαρτίου 2017 και ώρα 19:30, στο Αμφιθέατρο του
Ιδρύματος Τεχνών και Μουσικής Θεοχαράκη (Μέρλιν 1 και Βασ. Σοφίας).
Όπως κάθε χρονιά έτσι και φέτος θα βραβευτούν
σημαντικές κυρίες από διάφορους χώρους
(τηλεόρασης, αθλητικό, επιχειρηματικό, πολιτισμού,
γραμμάτων, τεχνών κ.α) όπου η καθεμία έχει ξεχωρίσει.

Δωρεάν Ξεναγήσεις
σε Αρχαιολογικούς χώρους
και Γειτονιές της Αθήνας
Οι δωρεάν ξεναγήσεις είναι μία περιήγηση στον πολιτιστικό πλούτο και τις ομορφιές της Αθήνας, από έμπειρους
και εξειδικευμένους ξεναγούς, που προσφέρει ο Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού & Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων σε συνεργασία με το Σωματείο Διπλωματούχων
Ξεναγών.
Έτσι:
• Σάββατο 4 Μαρτίου, ώρα 17.00
Ίδρυμα Άγγελου & Λητώς Κατακουζηνού
Σημείο συγκέντρωσης: Είσοδος του Μουσείου, Λεωφ. Αμαλίας 4, Σύνταγμα
Ξεναγός: Θεώνη Κάμπρα (έως 25 άτομα)
• Σάββατο 4 Μαρτίου, ώρα 10.30
Αθηναϊκή Τριλογία (Ακαδημία - Πανεπιστήμιο - Εθνική Βιβλιοθήκη). Σημείο συγκέντρωσης: Είσοδος κτηρίου Πανεπιστημίου Αθηνών. Ξεναγός: Άρτεμις Σκουμπουρδή (έως
50 άτομα)
• Σάββατο 4 Μαρτίου, ώρα 11.00
Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο (αίθουσες γλυπτικής)
Σημείο συγκέντρωσης: Είσοδος του μουσείου, Πατησίων
44. Ξεναγός: Στέλλα Γαλανοπούλου (έως 35 άτομα)
• Κυριακή 5 Μαρτίου, ώρα 10.30
Ιερός Βράχος Ακρόπολης
Σημείο συγκέντρωσης: εκδοτήρια εισιτηρίων Ακρόπολη
Ξεναγός: Άρτεμις Σκουμπουρδή (έως 50 άτομα)
• Σάββατο 11 Μαρτίου 2017, ώρα 11.00
Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης
Σημείο συγκέντρωσης: Είσοδος του μουσείου, Νεοφύτου
Δούκα 4, Κολωνάκι
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Αντίθετοι στη δημιουργία Κοιμητηρίου στο Άνω Λαγονήσι
Οι κάτοικοι της περιοχής κινητοποιούνται
Οι κάτοικοι της περιοχής Άνω Λαγονησίου, όπου γίνεται συζήτηση για χωροθέτηση Κοιμητηρίου, στο
Δήμο Σαρωνικού έχουν αντιδράσει έντονα και κινητοποιούνται, κρίνοντας ότι η θέση είναι ακατάλληλη,
ότι δεν ακολουθήθηκε η νόμιμη διαδικασία και ότι
υπάρχει άλλος χώρος - στο Σκόρδι - για το οποίο
έχουν γίνει και οι αντίστοιχες μελέτες.
Τη διαμαρτυρία τους συνυπογράφουν και οι οι Σύλλογοι «Πολιτιστικός & Εξωραϊστικός Λαγονησίου ο

Μονιμοποιείται και επεκτείνεται
η Λεωφορειακή γραμμή 123
Μετά από αιτήματα των κατοίκων των περιοχών Αναβύσσου, Παλαιάς Φώκαιας και του Δήμου Σαρωνικού ο ΟΑΣΑ
αποφάσισε να μετατρέψει την λεωφορειακή γραμμή 123
από πιλοτική σε μόνιμη, να την επεκτείνει και να δημιουργήσει νέες στάσεις για την καλύτερη εξυπηρέτηση
των κατοίκων.
Μετονόμασε την λεωφορειακή γραμμή 123 από «Σαρωνίδα – Ανάβυσσος» σε «Σαρωνίδα – Ανάβυσσος – Παλαιά
Φώκαια».
Ιδρύονται 11 νέες στάσεις. Συγκεκριμένα:
- Η στάση με ονομασία«ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ» επί της λεωφόρου Αναβύσσου – Σαρωνίδας, περίπου 100 μέτρα πριν
την οδό ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ.
- Η στάση - «ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ»επί της οδού Δημοσθένους
(μεταξύ Ξενοφώντος και Βασ. Γεωργίου Β’ ), έναντι δεξαμενής (παιδική χαρά).
- Η στάση - «ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ» επί της οδού Δημοσθένους (μεταξύ Νικ. Πλαστήρα και λεωφόρο Καραμανλή),
περίπου 70 μέτρα πριν τη λεωφόρο Καραμανλή (παγκάκι).
- Η στάση - «ΑΓ ΣΚΕΠΗΣ» επίτης λεωφόρου Καραμανλή
(μεταξύ έναντι Αγ. Σκέπης και Ανώνυμης), μετά το τέλος
του παραδρόμου της λεωφόρου Καραμανλή.
- Η στάση -«ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΘΕΟΛΟΓΟΥ», επί της λεωφόρου Καραμανλή (μεταξύ Αγ. Κυπριανού και Αγ. Ιωάννη
Θεολόγου), περίπου 17 μέτρα πριν την Αγ. Ι Θεολόγου.
- Η στάση - «Μικράς Ασίας», επί της Λ. Αθηνών – Σουνίου
έναντι της οδού Μικράς Ασίας.
- Η στάση «ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Π. ΦΩΚΑΙΑΣ», επί της οδού Αγ.
Γεωργίου, περίπου 20 μέτρα μετά τη λ. Αθηνών – Σουνίου
(μεταξύ λ. Αθηνών Σουνίου και Ελευθερίας).
- Η στάση «ΣΧΟΛΕΙΟ», επί της οδού Αχλαδέας.
- Η στάση «ΠΛ. ΦΩΚΑΙΑΣ», επί της λεωφόρου Αθηνών –
Σουνίου, 20 μέτρα περίπου μετά τον φωτεινό σηματοδότη που βρίσκεται επί της πλατείας Δαλάκα (λίγο μετά
το υπάρχον στέγαστρο του ΚΤΕΛ).
- Η στάση «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ», επί της λεωφόρου Αθηνών – Σουνίου, περίπου 5 μέτρα πριν την οδό
Κωνσταντινουπόλεως.
- Η στάση «ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ», επί της οδού
λεωφόρου Αθηνών – Σουνίου, περίπου 1 μέτρο, μετά το
στύλο ηλεκτροφωτισμού.
- Το συνολικό μήκος της λεωφορειακής γραμμής 123 αυξάνεται κατά 4.400 μέτρα.
Ο Δήμαρχος Σαρωνικού Γ. Σωφρόνης ευχαρίστησε δημόσια τον ΟΑΣΑ Α.Ε. για την απόφασή του αυτή.

Φοίνικας» καθώς και ο «Πολιτιστικός - εξωραϊστικός
οικσιτών Λαγονμησίου Το Λαγονήσι».

Η Διαμαρτυρία
Στις 19.10.2016 συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο του
Δήμου μας και ελήφθη η με αριθμό 262/2016 απόφαση, με
την οποία διαπιστώθηκε ότι τα υφιστάμενα Κοιμητήρια του
Δήμου είναι υπερκορεσμένα και αποφασίστηκε να γίνει
πρόσκληση ενδιαφέροντος προκειμένου να βρεθεί έκταση
άνω των 50 στρεμμάτων που να πληροί τις προϋποθέσεις
για χωροθέτηση νέου δημοτικού κοιμητηρίου.

«Κατά την προσωπική
μου άποψη, η έκταση
αυτή δεν κρίνεται κατάλληλη. Αναζητούμε
την κατάλληλη έκταση.
Εκεί είμαστε αυτή τη
στιγμή».
Μας δήλωσε ο δήμαρχος Γιώργος Σωφρόνης

χρήση πεδίου παλαιού βολής Ανω Λαγονησίου, έκταση της
Τράπεζας της Ελλάδος και πολλές άλλες που οι Δημοτικές
υπηρεσίες θα μπορούσαν να προτείνουν.
Η δική μας θέση είναι ότι η χωροθέτηση δημοτικού κοιμητηρίου στην εν λόγω έκταση όχι μόνο θα απαξιώσει πλήρως
τις ιδιοκτησίες μας, που ήδη έχουν απωλέσει μεγάλο μέρος
της εμπορικής τους αξίας λόγω της οικονομικής κρίσης,
αλλά και θα υποβαθμίσει την ευρύτερη περιοχή του Άνω
Λαγονησίου αλλάζοντας τη φυσιογνωμία του και εγείροντας ζητήματα ακόμα και για τη δημόσια υγεία (οι συνήθεις
νότιοι άνεμοι θα δημιουργούν σοβαρά προβλήματα στους
κατοίκους της περιοχής, πρόβλεψη η οποία υπάρχει στην
οικεία νομοθεσία).
Υπάρχουν Δημοτικοί Σύμβουλοι που θα υπογράψουν τη
συγκεκριμένη πρόταση δημιουργίας νεκροταφείου, βλάπτοντας σοβαρά Συμπολίτες μας;;;
Τέλος, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι η δημιουργία κοιμητηρίου με αγορά ιδιωτικής έκτασης συνεπάγεται περαιτέρω
οικονομική επιβάρυνσή μας σε μια εξαιρετικά δύσκολη οικονομικά συγκυρία, ενώ την ίδια στιγμή η νομοθεσία προβλέπειε και παραχώρηση δημόσιας γης.
Η τύχη του τόπου μας είναι στα χέρια μας.
Ενημερώσου και πάρε θέση.

Η θέση του Δήμου
Ακολούθως, έλαβε χώρα η με αριθμό πρωτοκόλλου
18132/07.11.2016 πρόσκληση του Δήμου Σαρωνικοιύ προς
ιδιοκτήτες εκτάσεων (αυτοτελών ή συνεχόμενων) άνω των
50 στρεμμάτων για τη δημιουργία νέου δημοτικού κοιμητηρίου με καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης αιτήσεως την
08.12.2016, δηλαδή με προθεσμία εκδήλωσης ενδιαφέροντος μόλις ενός (1) μηνός. Τελικώς, κατατέθηκε η με αριθμό
πρωτοκόλλου 19717/2016 αίτηση του κ. Γεωργίου Μελισσουργού περί εκδήλωσης ενδιαφέροντος για έκταση ιδιοκτησίας του που εντοπίζεται επί της λεωφόρου Αναβύσσου
στον ορεινό όγκο που εκτείνεται έναντι της εισόδου της
οδού Σκιάθου εως έναντι της εισόδου του οικισμού του
Ολύμπου.
Ορισμένες παρατηρήσεις επί των μέχρι σήμερα ενεργειών
του Δήμου Σαρωνικού:
- Ο κορεσμός του Νεκροταφείου Αναβύσσου είναι το σημαντικότερο πρόβλημα που οδήγησε τη διοίκηση του
Δήμου στη δημιουργία νέου νεκροταφείου. Μέχρι σήμερα
έχουν γίνει ενέργειες (παραχώρηση εκτάσεως 50 στρεμμάτων, άδειες δασαρχείου για δημιουργία δρόμου πρόσβαση κ.λπ.) για οριοθέτηση νέου νεκροταφείου στη θέση
“Σκόρδι”, που καλύπτει όλες τις προϋποθέσεις της νομοθεσίας και δεν ενοχλεί κανέναν κάτοικο του Δήμου.
Ο Δήμαρχος απέρριψε τη λύση “Σκόρδι” με την ατεκμηρίωτη δικαιολογία του υψηλού κόστους κατασκευής του
δρόμου και αντ’ αυτού προτιμά να πληρώσει το κτήμα του
Μελισσουργού (το κόστος θα αποσβεστεί με τη συνδρομή
δημοτών).
- Βάσει της νομοθεσίας η έκταση του υπό δημιουργία νεκροταφείου έχει άμεση σχέση με τον αριθμό των κατοίκων
που αντιστοιχούν σε αυτό.
Συγκεκριμένα προβλέπεται έκταση 0,5 έως 1 τ.μ. ανά κάτοικο. Η υποψήφια έκταση του Μελισσουργού (72 στρέμματα) αντιστοιχεί σε 72.000 έως 144.000 κατοίκους!!!
- Η νομοθεσία προβλέπει την δωρεάν παραχώρηση δασικών
εκτάσεων για δημιουργία νεκροταφείων και δρόμων πρόσβασης.
Μια ενδελεχής εξέταση της περιοχής θα μπορούσε να
δώσει και άλλες λύσεις (επέκταση νεκροταφείου Ολύμπου,

Για το θέμα του Κοιμητηρίου, υπάρχει απόφαση του Δημoτικού Συμβουλίου, ότι το πρόβλημα είναι οξύ, δεν επαρκούν
πλέον τα κοιμητήρια της περιοχής και είναι αδήρητη
ανάγκη να δημιουργηθεί νέο κοιμητήριο. Σ’ αυτό συμφωνούν όλοι· σύμβουλοι και πολίτες.
Στην επίσημη αναζήτηση του Δήμου ανταποκρίθηκε ιδιώτης
που έχει στρεμματική έκταση στο Ανω Λαγονήσι, η οποία
πέρασε και από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.
Σε ερώτηση του δημοτικού συμβούλου Γιώργου Τζιβίλογλου για τη συγκεκριμένη περιοχή, στη συνεδρίαση της
28.2.17 προ ημερησίας, ο οποίος ανέφερε «έχω προβληματισμό για την απόφαση της Ποιότητας Ζωής για τη χωροθέτηση του Κοιμητηρίου. Να διερευνηθεί ο χώρος», ο
δήμαρχος Γιώργος Σωφρόνης απάντησε ότι δεν υπάρχει
ούτε χωροθέτηση ούτε απόφαση για το συγκεκριμένο
χώρο. Υπήρξε ενημέρωση στο Τοπικό Συμβούλιο για την
αναγκαιότητα δημιουργίας Κοιμητηρίου. Στην Ποιότητα
Ζωής πήγε ο συγκεκριμένος χώρος, όπως θα πήγαιναν και
όσες άλλες προτάσεις υπήρχαν. Συνεχίζουμε και αναζητούμε την κατάλληλη έκταση.

To Toπικό Συμβούλιο Καλυβίων
δεν αποφάσισε για συγκεκριμένο χώρο
Το θέμα συζητήθηκε στο Τοπικό Συμβούλιο Καλυβίων, στη
συνεδρίαση της 20.2.2017. Η εισήγηση δεν περιείχε τη
γνωμοδότηση επί της θέσης όπου προτείνεται η χωροθέτηση, αλλά την αναγκαιότητα ίδρυσής του.
Ήταν το 4ο θέμα της συνεδρίασης και αφορούσε την «Συζήτηση περί πρότασης δημιουργίας Κοιμητηρίου».
Όλοι συμφωνούν στην αναγκαιότητα ενός Κοιμητηρίου,
αλλά οι διαφωνίες είναι ως προ τη θέση.
Στη συνεδρίαση παρευρέθη ο δήμαρχος, αλλά και κάτοικοι,
οι οποίοι κατέθεσαν τις ενστάσεις τους.
Με αρ. απ. 10, το Κοινοτικό Συμβούλιο αποφάισσε «ομόφωνα ότι συμφωνεί με την ανάγκη δημιουργίας νέου Κοιμητηρίου, λόγω κορεσμού
του υπάρχοντος».
Αννα Μπουζιάνη
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Η Περιφερειάρχης Αττικής καλεί τους Δήμους
να “τρέξουν” για τα απορρίμματα
Tα Τοπικά Σχέδια Διαχείρισης Απορριμμάτων αποτελούν
τον κρίσιμο παράγοντα - εργαλείο
Η Περιφερειάρχης Αττικής Ρένα Δούρου, μετά
την δημοσίευση του νέου νομικού πλαισίου για
τη διαχείριση αποβλήτων (ΦΕΚ 4175/Β/
23.12.2016), απευθύνεται με επιστολή της προς
τους εξήντα έξη δημάρχους της Αττικής, επισημαίνοντας ότι ο ρόλος πλέον του πρώτου βαθμού Τ.Α. είναι κρίσιμος και κομβικός.
Η αναθεώρηση του ΠΕΣΔΑ, τονίζει η περιφερειάρχης, ήταν μια αναγκαιότητα προκειμένου να
ευθυγραμμιστεί η διαχείριση των απορριμμάτων
της Αττικής τόσο με την ευρωπαϊκή όσο και με

ΚΕΔΕ: Η Περιφερειάρχης
προσπαθεί να μεταθέσει
τις ευθύνες της
Σε απάντηση της επιστολής της περιφερειάρχη προς τους
δημάρχους ο πρόεδρος της ΚΕΔε Γ. Πατούλης καταθέτει
ότι «από το Δεκέμβριο του 2016 η ΚΕΔΕ έθεσε 5 πολύ
συγκεκριμένα ερωτήματα στην Περιφέρεια Αττικής»
Τα ερωτήματα αυτά ήταν:
1ο : Πότε θα κλείσει επιτέλους o
XYTA της Φυλής και αν σήμερα λειτουργεί σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς όρους που προβλέπει η
νομοθεσία.
2ο: Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα κατασκευής των μεγάλων έργων υποδομής που πρέπει να δημιουργηθούν
στο Λεκανοπέδιο αλλά και ποια είναι
αυτά σε κάθε τομέα. Αν έχουν εξασφαλιστεί οι αδειοδοτήσεις για να
προχωρήσει ο σχεδιασμός αυτός, με δεδομένο ότι για κάποιες περιοχές που φαίνεται να έχουν επιλεγεί, όπως π.χ.
ποιες είναι οι προθέσεις για το Γραμματικό και την Κερατέα. Για όλα αυτά παρέπεμψε στη «Διαύγεια».
3ο: Είναι κοστολογημένη η πρότασή της Περιφέρειας; Ζητήσαμε διευκρινίσεις πόσο θα κοστίζει το σχέδιο της
στους δημότες μας.
4ο: Από πού θα χρηματοδοτηθούν τα έργα που πρέπει να
κατασκευαστούν με βάση το νέο ΠΕΣΔΑ; Είναι διασφαλισμένα όλα τα κονδύλια που απαιτούνται; Αν τα έργα θα γίνουν μόνον με χρήματα από τα ευρωπαϊκά ταμεία ή αν θα
υπάρξουν και ΣΔΙΤ;
5ο: Θα χρηματοδοτήσει η Περιφέρεια την αγορά γης για
τη δημιουργία πράσινων σημείων, όπως είχε ήδη δεσμευτεί, γιατί διαπιστώνεται ότι υπάρχει προχειρότητα σε αυτό
το θέμα.
Και καταλήγει ο Γ. Πατούλης: Σήμερα, 3 μήνες μετά, ούτε
απαντήσεις έχουν δοθεί από την κα Δούρου, ούτε τα δεδομένα που ζητήθηκαν. Αντί για απαντήσεις, λάβαμε την
επιστολή της κας Δούρου προς τους Δημάρχους της Αττικής, όπου επιχειρεί να μεταθέσει τις ευθύνες της.

την εθνική νομοθεσία, στη βάση των αρχών της
εγγύτητας, της αποκέντρωσης, της ανακύκλωσης, της επανάχρησης και στην κατεύθυνση της
υλοποίησης της κυκλικής οικονομίας.
Eπισημαίνει ότι βασικός στόχος του νέου
ΠΕΣΔΑ είναι να μπει τέλος στο πλήρως αποτυχημένο μοντέλο του μοναδικού χώρου διάθεσης
μέσα από ανοικτές διαδικασίες κοινωνικής διαβούλευσης, τονίζοντας ότι «η βάση του νέου περιφερειακού σχεδίου δεν είναι πλέον ο χώρος
διάθεσης στη Φυλή αλλά η αποκεντρωμένη διαχείριση, με δημόσιο χαρακτήρα και με διαλογή
στην πηγή, ανακύκλωση, κ.α.». Κρίσιμο και κομβικό χαρακτηρίζει η ίδια τον ρόλο των δήμων σε
αυτή την διαδικασία, καθώς όπως αναφέρει «από
απλοί συλλέκτες και μεταφορείς απορριμμάτων
οι δήμοι αναλαμβάνουν ευθύνες σχεδιασμού δημοτικών δικτύων και υποδομών για τοπική διαχείριση».

θειές σας, προκειμένου να διασφαλιστεί τόσο η χρηματοδότηση (μέσω ευρωπαϊκών ή άλλων προγραμμάτων) συγκεκριμένων πρωτοβουλιών για τις soft
δράσεις που επείγουν για να αποτραπεί από την ταφή
όσο το δυνατόν μεγαλύτερο ποσοστό απορριμμάτων,
όσο και η θεσμική, τεχνική θωράκιση υλοποίηση των
δράσεων του α’ βαθμού, για να γίνουν μέρος της καθημερινότητας των δημοτών.
• Μετά την έγκριση του νέου ΠΕΣΔΑ που έχει ενσωματώσει και τα ΤΣΔΑ των δήμων, η ανυπαρξία προτάσεων χρηματοδότησης για «Δράσεις για την
Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Αποβλήτων» από
όλους τους δήμους της Αττικής, είναι ανεπίτρεπτη
γιατί λειτουργεί ως ανασταλτικός παράγοντας στην
υλοποίηση του νέου σχεδίου.

Γράφει προς τους Δημάρχους μεταξύ άλλων:
«Μετά από την έγκριση του σχεδιασμού, εισερχόμαστε στη φάση της υλοποίησής του.
Το γεγονός αυτό συνεπάγεται νέες ευθύνες
για όλους μας. Ευθύνες για την ανάληψη
εκείνων των πρωτοβουλιών που θα δημιουργήσουν τις κατάλληλες προϋποθέσεις, έτσι
ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι του Περιφερειακού και του Εθνικού Σχεδιασμού προς
όφελος της δημόσιας υγείας, του περιβάλλοντος, των πολιτών.
Δεν αρκεί όμως η έγκριση του ΠΕΣΔΑ για την επίτευξη των στόχων που θέτει ο Εθνικός Σχεδιασμός
(ΕΣΔΑ) για υψηλά ποσοστά ανακύκλωσης, κομποστοποίησης και εκτροπής από την ταφή - ποσοστά που
εναρμονίζονται με τους στόχους που θέτει η ευρωπαϊκή πολιτική διαχείρισης των απορριμμάτων.
• Η υλοποίηση του νέου σχεδίου εξαρτάται αφενός
από τη συντονισμένη δράση των δύο βαθμών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης, Περιφέρειας και Δήμων της Αττικής,
και αφετέρου, από την αποτελεσματική δραστηριοποίηση των Δήμων, κυρίως σε ό,τι αφορά τις λεγόμενες soft δράσεις (όπως την πρόληψη, τη διαλογή
στην πηγή, την ανακύκλωση, την επανάχρηση).
• Στο πλαίσιο αυτό, τα Τοπικά Σχέδια Διαχείρισης
Απορριμμάτων αποτελούν τον κρίσιμο παράγοντα εργαλείο για την επίτευξη των στόχων αυτών. Στην
κατεύθυνση αυτή, με αίσθηση ευθύνης, η Περιφέρεια
Αττικής είναι έτοιμη να σταθεί αρωγός στις προσπά-

• Αυτήν την πραγματικότητα οφείλουμε να την αντιμετωπίσουμε με σοβαρότητα, συνεργασία και σχέδιο.
Διότι η επίτευξη των στόχων του ΠΕΣΔΑ προϋποθέτει την υποβολή συγκεκριμένων προτάσεων και δράσεων από το σύνολο των Δήμων της Αττικής, έτσι
ώστε να αξιολογηθεί κάθε πρόταση ξεχωριστά αλλά
και όλες μαζί. Στόχος η εκπόνηση, με τη συμβολή του
ΕΔΣΝΑ, ενός ενιαίου, σαφούς, “Οδικού Χάρτη” υλοποίησης του ΠΕΣΔΑ.
• Σε αυτήν τη δύσκολη οικονομική συγκυρία είμαστε
υποχρεωμένοι να αναζητήσουμε και να βρούμε εκείνους τους τρόπους που καλύπτουν τις ανάγκες των
δήμων της Περιφέρειας Αττικής για τα ΒΑΑ. Και
τούτο μπορούμε να το πράξουμε μόνο με σχέδιο και
κοινές δράσεις, προκειμένου να επιτύχουμε μείωση
του κόστους και μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας και των δύο βαθμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
• Η φετινή χρονιά είναι κομβικής σημασίας για το μείζον θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων. Το στοίχημα της υλοποίησης της νέας πολιτικής είναι
συλλογικό και επιβάλλει σε όλους μας υπεύθυνη και
συστηματική δράση, μακριά από εντυπωσιοθηρία και
αμφίβολης αποτελεσματικότητας στρατηγικές.
• Ο μόνος δρόμος είναι η δράση στο πλαίσιο του
ΠΕΣΔΑ, με συγκεκριμένη στοχοθεσία, σύστημα και
σοβαρότητα, στη βάση του νόμου που, όλοι οφείλουν
να γνωρίζουν και ο οποίος προβλέπει συγκεκριμένες
και σαφείς αρμοδιότητες της ΤΑ α’ και β’ βαθμού στη
διαχείριση των απορριμμάτων».
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Η μετάβαση
στο εθνικό
νόμισμα
Δεν υπάρχει ιστορικό προηγούμενο που να παραλληλίζει το θεσμό μιας Κοινής Αγοράς [Ευρωπαϊκής Ένωσης
(ΕΕ)] με ένα ενιαίο συμβολικό νόμισμα (fiat currency)
που το εκδίδει μια υπερεθνική τράπεζα [Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ)], με έδρα τη Φρανκφούρτη, αντί
τις Βρυξέλλες, από την ίδρυση της Τράπεζας της Αγγλίας (1694) (ΤτΑ). Γι αυτό, μια ενδεχομένη έξοδος από
το ευρώ δεν μπορεί να συγκριθεί μ’ αυτήν της Ισλανδίας
ή της Αργεντινής ή οποιας άλλης εξόδου χώρας από
νομισματική ένωση. Όπως μετά την εγκαθίδρυση του
χρυσού κανόνα από την Αγγλία - η Ελλάδα χρεοκόπησε πρώτη φορά το 1827- πριν την σύσταση του ελληνικού κράτους (1830)- και εν συνεχεία χρεοκόπησε
επισήμως άλλες τρεις φορές (1843, 1893, 1932), ενώ η
θαλασσοκράτειρα Αγγλία κυριάρχησε παγκοσμίως •
κατά τον ίδιο τρόπο η Συνθήκη του Μάαστριχτ με πρότυπο τον χρυσό κανόνα, εκχώρησε τον αποκλειστικό
έλεγχο του νομίσματος και της νομισματικής πολιτικής
στην ΕΚΤ, και κυριάρχησε η Γερμανία επί των κρατώνμελών της Ευρωζώνης, ιδίως των αδύναμων μελών του
νότου.
Τώρα, η σημερινή οδυνηρή οικονομική κατάσταση της
Ελλάδας, που καθιστά αναγκαία την συνθήκη ανάκτησης της νομισματικής κυριαρχίας οφείλεται σε δύο κύριους λόγους: α ) το κολοσσιαίο χρέος που επωμίσθηκε
να κουβαλά στην πλάτη του ο Ελληνας φορολογούμενος που είναι κατεξοχήν τραπεζικό χρέος και προέρχεται από τις ευρωπαϊκές τράπεζες κι όχι μόνο από τις
“ελληνικές” (δεν είναι καν ελληνικές). Ο λόγος, το
επαχθές αυτό χρέος “βαπτίστηκε” δημοσιονομικό χρέος
της Ελλάδος και επειδή δεν υπάρχει τραπεζική ένωση,
δηλαδή ένα κοινό ταμείο να απορροφήσει τις ζημιές
των τραπεζών μετά την χρηματοπιστωτική κρίση του
2008, σύμφωνα με την Συνθήκη του Μάαστριχτ, τις
επωμίζεται το κράτος-μέλος που εδρεύουν οι τράπεζες!
Ως αποτέλεσμα, οι Έλληνες φορολογούμενοι και οι
μέλλουσες γενεές, δεν κουβαλούν στην πλάτη τους,
προς το παρόν, μέχρι το 2060, τη δημοσιονομική κραιπάλη των κυβερνήσεων που ανέρχεται στα περίπου €
70 δις, αλλά το τρομερό ποσό των € 240+ δις των τραπεζών του Ευρωσυστήματος. Το χρέος όμως δεν είναι
μόνο αυτό, ούτε το δημόσιο χρέος που ανακοινώθηκε
χθες από τον ΟΔΔΗΧ, ότι το εξωτερικό δημόσιο χρέος
ανήλθε στα € 326.3 δις (31/12/2016). Αυτοί είναι οι εθνικοί λογαριασμοί. Πρέπει να συμπεριληφθούν και τα
χρέη του ELA ( Emergency Liquidity Assistance), ο λογαριασμός που κρατεί η Τράπεζα της Ελλάδος, και αυτά
ανέρχονται στα € 72 δις, επίσης τα μη εκκαθαρισμένα
ποσά στο Target 2 ( διατραπεζικό σύστημα εκκαθάρισης
πληρωμών του Ευρωσυστήματος, που περιλαμβάνει και
τις τράπεζες της ΕΕ.
Το μαρτύριο της Σισύφειας προσπάθειας της Ελλάδας
δεν σταματάει όμως εδώ, διότι μέχρι το 2030, οφείλει
να πληρώσει, επιπρόσθετα άλλα € 322 δις! Σωστά το
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βλέπετε δεν έχετε υποστεί (cognitive dissonance). Εκ
των οποίων € 162 δις για χρεολυσία και € 160 δις για
τόκους, υπό μορφή ευρωπαϊκής αλληλεγγύης! ( Μπορείτε ελεύθερα να ελέγξετε τους αριθμούς). Και συν
τοις άλλοις, ο ελληνικός λαός, ναι έφταιξε, για την ξυπασιά των Μερσεντές και Πόρσε Καγιέν, τη διαφθορά
και πολλαπλές συντάξεις. Αλλά να τεθεί στην κλίνη του
Προκρούστη, με τα άκριτα μέτρα λιτότητας, αυτός, τα
παιδιά του και τα παιδιά των παιδιών του, για χάρη των
τραπεζιτών, που τώρα ζητούν «γη και ύδωρ» με την εκποίηση της δημόσιας περιουσίας;
Τα ανωτέρω ως προοίμιο για την αναγκαιότητα εξόδου
από το ευρώ, έχοντας υπ’ όψιν, ότι το ΑΕΠ(GDP) της
Ελλάδος κατέρρευσε στα € 175 δις (2016) ήτοι μια κατακλυσμιαία πτώση 28% (€243 δις το 2008) μεγαλύτερη και σε χρόνο και μέγεθος από την κρίση των ΗΠΑ
στη δεκαετία του 1930, της ονομασθείσης Great Depression.

την έκδοση του νομίσματος και τον έλεγχο της πίστωσης, δεν έχει σημασία ποιος θεσπίζει τους νόμους του
κράτους. Η τοκογλυφία άπαξ και επικρατήσει θα συντρίψει οποιοδήποτε έθνος…» (όπως ακριβώς συνέβη
στην άμοιρη Ελλάδα μας) και εθνικοποίησε την Τράπεζα του Καναδά (Bank of Canada) το 1938, και έκτοτε
παραμένει πλήρως κρατική.
4-Απο-νομιμοποίση όλων των Μνημονίων και των δανειακών συμβάσεων που υπέγραψαν οι ελληνικές κυβερνήσεις κατά παράβαση του Συντάγματος. Άμεση
διενέργεια λογιστικού ελέγχου με την επικουρία διεθνούς κλιμακίου για τον καθορισμό του νόμιμου, επαχθούς και παράνομου δημοσίου χρέους.
5-Δεν απαιτείται να γίνει καμία αλλαγή στη λειτουργία
του τραπεζικού συστήματος, οι λογαριασμοί παραμένουν σε ευρώ και η Νέα Δραχμή (ΝΔρχ) εισάγεται με
συναλλαγματική ισοτιμία 1 ΝΔρχ= 1 Ευρώ. Τα υπάρχοντα τραπεζογραμμάτια ευρώ σταμπάρονται με ένδειξη την Νέα Δραχμή. Τα ΑΤΜς λειτουργούν όπως
έχει, όταν όμως κάποιος κάνει ανάληψη παίρνει στα
χέρια του Νέες Δραχμές.
6- Οι χρεοκοπημένες τράπεζες ανακεφαλοποιούνται με
τις Νέες Δραχμές και οι ζημίες τους καλύπτονται από
το κράτος, και δεν μεταβιβάζονται στους πολίτες.
7-Τίθεται πάγωμα μισθών και τιμών για ένα διάστημα
τριών μηνών (αυτό έκανε και ο Νίξον, όταν τον Αύγουστο του 1971 αποδέσμευσε το δολάριο από τον χρυσό).

Tα Βήματα προς εθνικό νόμισμα
Κλείνοντας, παραθέτω τα βήματα υιοθέτησης εθνικού
νομίσματος, της δραχμής. Υπάρχει μια θεμελιώδης υπόθεση «Πολιτική Βούληση» τουτέστιν, η πολιτική ηγεσία
τόπου θέτει το κοινό συμφέρον, τη σωτηρία της Ελλάδος, υπεράνω του προσωπικού συμφέροντος, υπό
αυτήν την προϋπόθεση τα βήματα έχουν ως ακολούθως:
1-Tο Υπουργικό Συμβούλιο ενεργοποιεί το άρθρο 44 του
Συντάγματος, (δεν απαιτείται έγκριση της Βουλής), κηρύττει τη χώρα σε κατάσταση ανάγκης και την εξουσία
αναλαμβάνει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.
2-Κηρύττεται προσωρινή στάση πληρωμών (moratorium)
προς τους διεθνείς δανειστές – μια περίοδος έξι μηνών.
Η χώρα διατηρεί το ευρώ ως νόμισμα (δηλαδή η πτώχευση γίνεται μέσα στο ευρώ) και παραμένει μέσα στην
Ευρωζώνη κατά τη διάρκεια του moratorium. Δεν μπορούν να μας βγάλουν εκτός, διότι δεν υπάρχει νομικό
πλαίσιο εξόδου ενός κράτους- μέλους από τη ζώνη του
ευρώ. Ταυτόχρονα διατηρούνται οι έλεγχοι κεφαλαίων
(capital controls)• γίνονται πιο αυστηροί για να αποφευχθεί η έξοδος πολύτιμων κεφαλαίων στο εξωτερικό.
3-Ταυτόχρονα όλες οι τράπεζες τίθενται σε αναγκαστική αργία (bank holiday) και εθνικοποιείται η ανώνυμος εταιρία με την επωνυμία Τράπεζα της Ελλάδος. Εξ
άλλου, και η Τράπεζα της Αγγλίας, της Σουηδίας, της
Αυστραλίας και του Καναδά είναι κρατικές. Και ας μη
ξεχνάμε τη ρήση του επί 21 χρόνια πρωθυπουργού του
Καναδά, Mackenzie King «Άπαξ ένα έθνος εκχωρήσει

8-Τώρα ξεκινάει η πραγματική διαπραγμάτευση με τους
δανειστές εταίρους για την απομείωση και διαγραφή
του χρέους. Η χώρα είναι σε ισχυρή διαπραγματευτική
θέση, κρατάει στα χέρια της μια «βόμβα» χρέους των
διαστάσεων μεγαλυτέρων των € 500 δις. Ταυτόχρονα,
ο προϋπολογισμός είναι ελαφρώς πλεονασματικός, το
διεθνές ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών σχεδόν ισοσκελισμένο. Κατά συνέπεια δεν θα πεινάσει ο λαός, οι εισαγωγές πληρώνονται με τις εξαγωγές, και
περισσεύουν τα 6 δις που ως φόρο υποτελείας η χώρα
έδινε ετησίως υπό μορφή τόκων στους δανειστές. Στο
ερώτημα εάν υπάρξει υποτίμηση της Νέας Δραχμής
αυτό θα εξαρτηθεί από το πρόγραμμα ανασυγκρότησης
της οικονομίας κατά τη διάρκεια των 6 μηνών του moratorium. Η αρχική υποτίμηση θα είναι ευεργετική, αλλά
όλα εξαρτώνται, από την έκβαση των διαπραγματεύσεων και την πίστη των ελλήνων στην αρετή και την
εργασία.
9-Ψήφιση νόμου που καθορίζει ως νόμιμο χρήμα για την
πληρωμή φόρων στην ελληνική επικράτεια μόνο την
Νέα Δραχμή. Κατ’ αυτόν τον τρόπο αποκτά κύρος η
ΝΔρχ και γίνεται αμέσως αποδεκτή ως μέσο συναλλαγών.
Συνεπώς, και τρόφιμα θα έχουμε και φάρμακα θα
έχουμε και πετρέλαια θα έχουμε. Ήδη τα υπάρχοντα
συναλλαγματικά διαθέσιμα ανέρχονται σε 5 δις ευρώ,
κυρίως σε χρυσό, σύμφωνα με πρόσφατη ανακοίνωση
της Τράπεζας της Ελλάδας, συν τα 6 δις ευρώ από τους
τόκους που διακρατούμε; Στην πραγματικότητα, υπάρχουν χρήματα και για τις αρχικές επενδύσεις της επανεκκίνησης της οικονομίας!

Σπύρος Λαβδιώτης
Οικονομολόγος, πρώην στέλεχος Χρηματοοικονομικών της
Κεντρικής Τράπεζας του Καναδά
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ΕΒΔΟΜΗ

Απ᾽το καρφί

χουσα αξιολόγηση!
Το καταλάβατε; Τα ...μνημόσυνα συνεχίζονται!

στο πέταλο

της Αννας Μπουζιάνη

Έρχεται το 4ο Μνημόνιο!!
«Η όποια ελάφρυνση του ελληνικού χρέους, μεσοπρόθεσμα ή μακροπρόθεσμα, θα συνοδεύεται από ένα 4ο Μνημόνιο!», απάντησε ο Ευρωπαίος Επίτροπος Οικονομικών
Πιερ Μοσκοβισί στον ευρωβουλευτή Νίκο Χουντή, όταν
ζητούσε να πληροφορηθεί αν υπάρχει περίπτωση να συζητηθούν μέτρα ελάφρυνσης του χρέους, μαζί με την τρέ-

Το χρέος είναι ευρωπαϊκό!
«H υπαγωγή της Ελλάδας στις 10 Μαΐου 2010, στο Α’ Μνημόνιο της εθνικής υποτέλειας, υπήρξε το άλλοθι για να
ζωθεί το Ευρώ και οι τράπεζες του Ευρωσυστήματος, κυρίως της Γαλλίας και Γερμανίας, που κατείχαν ελληνικά
χρεόγραφα αξίας άνω των € 140 δις. Ακολούθησε το Β’
Μνημόνιο με το περιβόητο PSI ή κοινώς «Η Μεγάλη
‘Μπλόφα’ της Σωτηρίας της Ελλάδος από τη Χρεοκοπία»
που συνοδεύονταν από τη δανειακή σύμβαση 130δις €. Η
νέα δανειακή σύμβαση βαπτίσθηκε όπως και η Α’ δανειακή
σύμβαση των € 110 δις, ως «βοήθεια χρηματοδότησης της
ελληνικής οικονομίας», ενώ απέβλεπε στη μετατροπή του

χρέους από το ελληνικό δίκαιο σε ξένο. Και κανείς δεν διερωτήθηκε; Πως είναι δυνατόν να μπαίνει ζεστό χρήμα €
240 δις στην ελληνική οικονομία και το ΑΕΠ της χώρας
αντί να αυξηθεί κατακρημνίζεται;
Το κύριο συμπέρασμα είναι ότι μόνο € 9.7 δις ή λιγότερο
από 5% από το σύνολο των € 215.9 δις, που εκταμιεύτηκαν
από τις δύο δανειακές συμβάσεις χρησιμοποιήθηκαν για
την επανεκκίνηση της οικονομίας. Το υπόλοιπο 95.5%
πήγε για πληρωμές σχετιζόμενες με το χρέος και τις ανακεφαλαιοποιήσεις των τραπεζών!
Το χρέος δεν είναι ελληνικό αλλά ευρωπαϊκό και συνεπώς
δεν ζούμε σε βάρος των άλλων. Οι άλλοι, οι Ευρωπαίοι
εταίροι, ζουν εις βάρος των Ελλήνων, με την τοκογλυφία
των δανείων, που χωρίς αιδώ, την μετονόμασαν σε αλληλεγγύη».
Σπύρος Λαβδιώτης Οικονομολόγος

Η Ελληνίδα του χθες και του σήμερα!
Η πρώτη θνητή γυναίκα ήταν η πανέμορφη Πανδώρα
(παν+δώρα), που συμβόλιζε την Ελληνική φωνή και την είχε
πλάσει ο Ήφαιστος, από χώμα και νερό ή κατ΄ άλλη εκδοχή
από ξηρά και θάλασσα και της φύσησε πνοή ζώσα, κατ’ εντολήν του Δία. Την Πανδώρα ο Δίας την προόριζε για σύζυγο
του Προμηθέα, ο οποίος σαν προνοητικός δεν πλανεύτηκε από
την ομορφιά της και έτσι την νυμφεύθηκε ο αδελφός του, ο
Τιτάνας Επιμηθέας, που δεν μπόρεσε να αξιοποιήσει τις αρετές, που ήταν δώρα των Θεών. Ο γιος του Προμηθέα, ο Δευκαλίωνας έγινε προπάτορας όλων των Ελλήνων, γιατί με
την γυναίκα του Πύρρα, έσωσαν και πολλαπλασίασαν το ελληνικό γένος, ύστερα από το κατακλυσμιαίο γεγονός, που
φέρνει το όνομά του και το οποίο είχε προκληθεί από το λιώσιμο των πάγων της Ευρώπης, πλημμυρίζοντας την Μεσόγειο
θάλασσα και τον Ελλαδικό χώρο. Τη μνήμη των χιλιάδων
πνιγμένων Ελλήνων Πελασγών, στον κατακλυσμό του Δευκαλίωνα, την τιμούσαν οι Έλληνες, την Τρίτη ημέρα των
Υδροφορέων κατά τα Μικρά Διονύσια.
Η γυναίκα του Δευκαλίωνα η Πύρρα γέννησε πολλά παιδιά, μεταξύ αυτών και την Πανδώρα την νεώτερη, την μητέρα
του βασιλιά Γραικού, ο οποίος ονόμασε τους υπηκόους του
Γραικούς, αλλά όταν έγινε βασιλιάς της Φθίας (της Φθιώτιδας)
ο γιος της Πύρρας ο Έλληνας πήρε και το βασίλειο του ανιψιού του τού Γραικού, και έκτοτε διέταξε όλοι οι Γραικοί να λέγονται ΕΛΛΗΝΕΣ!!!
Κόρη της Πύρρας ήταν και η πρώτη νύμφη των Δελφών,
που θυσίασε για πρώτη φορά στον Διόνυσο και γι’ αυτό την
ονόμασαν Θυία. Ήταν η μητέρα του Μάγνη, του ηγεμόνα της
Μαγνησίας και του Μακεδνού ή Μακεδόνα, του γεννήτορα
των Μακεδόνων, γι’ αυτό οι Μακεδόνες είναι μόνο Έλληνες!!!
Αυτά τα γεγονότα διαδραματίστηκαν σύμφωνα με τον Διόδωρο τον Σικελιώτη το 14.500. π.Χ. και όχι όπως λένε κάποιοι
‘’δάσκαλοι’’, συνεργάτες παραχαρακτών της ελληνικής ιστορίας, ότι η ιστορία των Ελλήνων αρχίζει από το 1200 π.Χ!!!!.
Η Πανδώρα συμβολίζει την «Πανδότρεια» μάνα ΓΗ, που λεγόταν και Ανησιδώρα, γιατί δώριζε τα πάντα στα πλάσματά
της!!! Άλλωστε όλες οι αρετές συμβολίζονταν με γυναικείες
μορφές και είχαν γυναικεία ονόματα, ενώ οι Ελληνίδες Θεές
ήταν ισάριθμες και ισάξιες με τους Έλληνες Θεούς, οι οποίοι
συμβόλιζαν τις ιδιότητες των δυνάμεων της φύσης και όχι διάφορες δεισιδαιμονίες και ανούσια παραμύθια, όπως νομίζουν
εκείνοι που αποκαλούν ‘’μωρία’’ την ελληνική φιλοσοφία και
ειδωλολατρικό κάθε ελληνικό πολιτιστικό στοιχείο!!!
Η δημιουργός δύναμη του χρόνου (Κρόνου), ήταν η Ρέα,
αλλά και όλες οι δυνάμεις, οι ενέργειες και οι οντότητες, που
αποτελούσαν τις φυσικές, ουράνιες και κοσμικές (συμπαντικές) ιδιότητες, ήταν συμβολισμοί αρχέγονων ελληνικών γυναικείων απεικονίσεων!!! Οι θεότητες των Μινωιτών, όπως
και το ιερό ζώο τους, ο ταύρος, συμβόλιζαν την γυναικεία
ύπαρξη, ενώ το κεφάλι του ταύρου με τα κέρατα, συμβόλιζε
το αναπαραγωγικό σύστημα της γυναίκας, το δε αίμα που
έρρεε από τον θυσιαζόμενο ταύρο για να γονιμοποιήσει την

μάνα Γη, συμβόλιζε το ιερό υγρό της γυναικείας εμμήνου ρύσεως, το οποίο αποτελεί τη δημιουργό δύναμη της ζωής και
το οποίο άλλοι αδαείς λαοί, το θεωρούν ακαθαρσία και την
γυναίκα ακάθαρτη και ποταπή, αφαιρώντας της πολλές κοινωνικές δραστηριότητες. Από τη βασιλοπούλα και τη μετέπειτα
βασιλομήτορα Ευρώπη, την κόρη του Έλληνα βασιλιά Αγήνορα, του ιδρυτή της ελληνικής Φοινίκης και μητέρα του μέγιστου θαλασσοκράτορα Μίνωα,
μέχρι τις
ένδοξες
Ελληνίδες Σπαρτιάτισσες, τις γυμνασμένες, αδέσμευτες και
αυτοκέφαλες γυναίκες, που ήξεραν να γεννούν και να εκπαιδεύουν Έλληνες ήρωες, αλλά και τις καλοζωισμένες αρχόντισσες κόρες της Αθήνας, μέχρι τις πνευματώδεις και
καλλίγραμμες Ιωνίδες της Μικράς Ασίας, αλλά και τις Ελληνίδες όλων των ελληνικών αποικιών της Γης, βλέπουμε να
τις δαφνοστεφανώνει μια ξεχωριστή αίγλη και τιμή!!!
Οι Ελληνίδες αν ήθελαν μπορούσαν να ασχολούνταν με
τα ανδρικά επαγγέλματα και γι’ αυτό τις συναντάμε να εκτελούν τα καθήκοντα της ιέρειας, της αστρονόμου, της μαθηματικού, της μαίας, της υφάντρας, της αθλήτριας, της
βασίλισσας, της καλλιτέχνιδας, της λαχανοπώλισσας, της
φιλοσόφου, της αμαζόνας, της μουσικού, της διοργανώτριας εορτών, της αναστενάρισσας και πολλά άλλα!!!
Οι Ελληνίδες ήταν κάτοχοι ορισμένων χώρων, που
αποτελούσαν άδυτο για τους άνδρες , όπως το σημερινό
Άγιο Όρος, το οποίο ήταν αφιερωμένο στη Θεά Άρτεμη και
απαγορευόταν η είσοδος στους άνδρες. Με την επικράτηση
όμως της νέας θρησκείας, ο άβατος ιερός χώρος των Ελληνίδων, ενώ ονομάστηκε « το περιβόλι της Παναγίας» και είναι
αφιερωμένο στη Θεία Χάρη της, δεν επιτρέπεται η είσοδος
στις Ελληνίδες, στις οποίες ο χώρος δικαιωματικά τους ανήκει! Τελετουργίες και ιεροί χοροί, όπως ο ελληνικός χορός
της ευγονίας, που εκφυλίστηκε και μετατράπηκε από τους
ασεβείς σε χορό της Ανατολής, με το γνωστό πλέον όνομα
«τσίφτε τέλι», αλλά και διάφορες πολιτιστικές και μυσταγωγικές εκδηλώσεις, όπως τα Καβείρια και τα Ελευσίνια μυστήρια, ο στολισμός του επιταφίου και της ανάστασης του
Άδωνη, του γιου του Λακεδαίμονα Μινύα βασιλιά Αμύκλα,
στην πόλη των Μινυακών Αμυκλών, 9.000, χρόνια π.Χ. που
βρίσκονται 5 χλμ έξω από την Σπάρτη, γινόταν μόνο από
Ελληνίδες και ο κατάλογος των συμμετοχών των Ελληνίδων
σε διάφορες θρησκευτικές τελετές, όπως τα Παναθήναια,
ήταν ατελείωτος !!!
Σε κανένα κράτος, σε κανένα βασίλειο, σε κανένα γένος
ή φυλή, η γυναίκα δεν είχε καλύτερη και πιο τιμημένη θέση
από την Ελληνίδα και αυτά που λέγονται και γράφονται, ότι η
Ελληνίδα ήταν κλειδωμένη σε γυναικωνίτες, διαδίδονται από
τους διαστρεβλωτές του ελληνικού Μεγαλείου και αυτοί οι
ίδιοι που τα λένε έκλεισαν τις Ελληνίδες στους γυναικωνίτες
και τις χρησιμοποίησαν χειρότερα από τα υποζύγια!!!
Η σκλαβωμένη Ελληνίδα της Ρωμαϊκής κατοχής, αντιμετωπίστηκε σαν αντικείμενο-πράγμα (res), και ή ίδια κατάσταση

Φαίδρα
Φραγκομανώλη - Κοκκόλα

συνεχίστηκε και στη μετάλλαξη του καθεστώτος της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας , της ονομασθείσας Βυζαντινής αυτοκρατορίας, ενώ με την ταφόπλακα που έθεσε ο αυτοκράτορας
του Βυζαντίου Θεοδόσιος, σε κάθε ελληνικό πολιτιστικό στοιχείο και με τον διωγμό της Ελληνικής σκέψης και την επιβολή
ξενόφερτων προς το ελληνικό πνεύμα αντιλήψεων και ιδεοληψιών, η θέση της Ελληνίδας υποβαθμίστηκε ακόμα περισσότερο και αυτό συνεχίστηκε και στην Οθωμανική κατοχή και
συνεχίζεται εν μέρει και μέχρι σήμερα! Κατά την μακραίωνη
περίοδο της υποδουλωμένης Ελληνίδας, όχι μόνο από τους
εκάστοτε κατακτητές αλλά και από τα αρσενικά άτομα της οικογένειάς της, καταδικασμένη στην αμορφωσιά της, αντιμετωπίζοντας την απόρριψη της προσωπικότητάς της κάτω από
απάνθρωπες συνθήκες, μετέτρεψε την εξυπνάδα της σε πονηριά, χρησιμοποιώντας δολοπλοκίες για να μπορέσει να επιβιώσει και πολλές φορές δεν υπολόγιζε ούτε την ίδια την ζωή
της και προτιμούσε τον θάνατο από την σκληρή πραγματικότητα . Η αναμφισβήτητη συμμετοχή της στους αιματηρούς,
πολλαπλούς και δύσκολους, απελευθερωτικούς αγώνες της
πατρίδας μας, την τιμά ιδιαίτερα!!! Η πρόοδος πολλών Ελληνίδων σε όλους τους τομείς του ανθρώπινου πολιτισμού, δεν
αρκεί για να δημιουργήσουν οι Ελληνίδες μια Ελλάδα υγιή και
ξανανιωμένη, ούτε οι υψηλού επιπέδου επιδόσεις των Ελληνίδων στα πνευματικά κέντρα του εξωτερικού, καλύπτουν τις
πάμπολλες ανάγκες που έχει σήμερα η Ελλάδα, αν και οι επιδόσεις των Ελληνίδων σε παγκόσμιο επίπεδο και σε κάθε
πνευματικό και καλλιτεχνικό τομέα είναι μοναδικές!!! Παγκοσμίως έχει αφιερωθεί η 8η Μαρτίου σ΄ όλες τις γυναίκες του
κόσμου, στις οποίες συμπεριλαμβάνεται και η Ελληνίδα, που
σαν την αρχαιότερη γυναίκα κατοίκησε σε Ωγυγίες χώρες,
σαν αρχόντισσα και βασίλισσα, όπως η Κλυψώ, χαλιναγώγησε όλη την σοφία του ανθρώπινου νου όπως η Αθηνά,
έμεινε πιστή σύζυγός όπως η Πηνελόπη, αγωνίστηκε σαν την
Μπουμπουλίνα και μέσα στο διάβα των αιώνων είναι σήμερα
έτοιμη να ταξιδέψει στο «διάστημα» και να γνωρίσει πιο κοντά
το Σύμπαν σαν σύγχρονη Θεσσαλή Αγλαονίκη, που έφερνε
στο τραπέζι της όποτε ήθελε την Σελήνη!!!
Πρέπει λοιπόν, κατά την γνώμη μου, την ημέρα του παγκόσμiου εορτασμού της γυναίκας, όσες Ελληνίδες θέλουν,
σαν πρέσβειρες καλής θέλησης, να αναλάβουν να βοηθήσουν, όπως μπορούν και τα εκατομμύρια των γυναικών, που
υποφέρουν τα πάνδεινα στις εμπόλεμες περιοχές, και να
αγωνιστούν για να εκλείψει η φρικαλέα Φαραωνική περιτομή
αλλά και η παγκοσμίως αυξανόμενη εκπόρνευσή τους.
ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ!
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Ειδήσεις για όλους
επιμελείται η
Ηλέκτρα Βενετσάνου

Athens Science Festival 2017
«Διαμορφώνοντας το μέλλον μας»
Το 4ο φεστιβάλ Επιστήμης και Καινοτομίας
της Αθήνας με τίτλο «Athens Science Festival
2017», θα πραγματοποιηθεί από 29 Μαρτίου
έως τις 2 Απριλίου και προσκαλεί τους επισκέπτες σε μια εξερεύνηση στον χώρο της
τεχνολογίας του μέλλοντος, από τα drones
και το internet of things έως την εικονική πραγματικότητα και τα ρομποτικά αυτοκίνητα.
«Διαμορφώνοντας το μέλλον μας» είναι το
σύνθημα με το οποίο ανοίγει φέτος τις πύλες
του το Φεστιβάλ, που θα φιλοξενηθεί στην
Τεχνόπολη, στο Γκάζι. Στο φεστιβάλ συμμετέχει η ακαδημαϊκή, ερευνητική και εκπαιδευτική κοινότητα, τα μέλη της οποίας θα
παρουσιάσουν πρωτότυπα πειράματα, επιστημονικά εργαστήρια και εκθέματα, ενώ παράλληλα θα πραγματοποιηθούν workshops για
εκπαιδευτικούς, ομιλίες, προβολές και ένα
σύνολο επιμορφωτικών δράσεων.
Ο διακεκριμένος αστροφυσικός της NASA
Σταμάτης Κριμιζής θα παρουσιάσει, ένα ιστορικό ταξίδι στην εξερεύνηση του ηλιακού μας
συστήματος αφηγούμενος ιστορίες από τις
διαστημικές εξερευνήσεις της ανθρωπότητας
που ξεκίνησαν από τον Ερμή και έφτασαν
στον Πλούτωνα σε 50 χρόνια.
«Ο νους δεν είναι τίποτα περισσότερο από
την ενέργεια του εγκεφάλου», υποστηρίζει ο
Γιώργος Παξινός, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Νέας Νότιας Ουαλίας στο Σίδνεϊ και
επικεφαλής ερευνητής στο Ερευνητικό Ινστιτούτο Νευροεπιστήμης της Αυστραλίας.
Ο 28χρονος Ινδός Govinda Upadhyay, ιδρυτής
της κοινωνικής start-up επιχείρησης LEDSafari με έδρα τη Λωζάνη της Ελβετίας, έθεσε
ένα απλό ερώτημα: Μπορεί κάθε μαθητής, σε
κάθε γωνιά του κόσμου, να διαβάζει κάτω από
το φως μιας λάμπας LED που έχει κατασκευάσει ο ίδιος με απλά υλικά; Η απάντησή
του αναμένεται με τρομερό ενδιαφέρον,
καθώς είναι ένας από τους σημαντικότερους
εκπροσώπους της νέας γενιάς στο χώρο της
βιώσιμης επιχειρηματικότητας, ενώ το 2016
επελέγη από το περιοδικό Forbes ως ένας
από τους 30 κορυφαίους κοινωνικούς επιχειρηματίες της Ευρώπης κάτω των 30 ετών.
Ο καθηγητής Φαρμακευτικής Νανοτεχνολογίας στο πανεπιστήμιο Αθηνών Κωνσταντίνος
Δεμέτζος θα εκπλήξει το κοινό του με ένα
«αόρατο» ρομπότ: πρόκειται για «έξυπνα» μικροσκοπικά φάρμακα-ρομπότ που υπόσχονται
να φέρουν επανάσταση στη θεραπεία ασθε-

νειών, στοχεύοντας σε συγκεκριμένα κύτταρα ή ιστούς έτσι ώστε οι θεραπείες να είναι
και αποτελεσματικές και να έχουν ελάχιστες
παρενέργειες.
Στα διαδραστικά εκθέματα οι επισκέπτες θα
δουν τρισδιάστατα με τη χρήση μιας ειδικής
συσκευής πώς αλληλεπιδρά ένα φάρμακο με
μια πρωτεΐνη μέσα στα κύτταρά μας, αλλά θα
γνωρίσουν τις δυνατότητες του ImmACS,
ενός συστήματος τρισδιάστατης καταγραφής
και αναπαραγωγής ήχου σε πραγματικό
χρόνο που εντοπίζει το πλήθος και τη θέση
των ομιλητών καθώς αυτοί συζητούν.
Το σύστημα βρίσκει εφαρμογή στο πεδίο της
τεχνητής νοημοσύνης, με χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτό αυτόματου χειρισμού συσκευών με ηχητικές εντολές σε έξυπνα
σπίτια.

Γυναίκες!!!
Το αλάτι της γης
Εχετε φάει ανάλατο φαγητό; Πόσο
άνοστο, άγευστο είναι!
Κάπως έτσι και χειρότερα θα ήταν ο
κόσμος χωρίς τη γυναίκα. Τη γυναίκα
που χωρίς αυτήν δεν κάνουμε, αλλά
την καταπιέζουμε, την παραγκωνίζουμε,
την υποτιμούμε.
Σε όλα τα βήματα
της ζωής μας, μία
γυναίκα είναι
μπροστά, η μάνα,
η σύζυγος, η νοσοκόμα, η παιδαγωγός, η
πλύστρα.
Κι όμως η γυναίκα είναι αποκλεισμένη
από πάρα πολλά επαγγέλματα και
πάρα πολλούς οργανισμούς.
Η δύναμη του άντρα είναι η γυναίκα.
Ενδόμυχα το γνωρίζει, αλλά δεν θέλει

να το εκφράσει ή τον τρομάζει κιόλας.
Αυτός ίσως είναι και ο λόγος που την
αποκλείει από επαγγέλματα που θεωρεί αποκλειστικά “δικά του”.
Οι παγκόσμιες ημέρες έχουν γίνει
τόσες πολλές και για τόσο ασήμαντα πολλές φορές - πράγματα που πλέον
έχουν χάσει την αξία τους.
Ο αγώνας για την ισονομομία και ισοτιμία της γυναίκας πρέπει να είναι καθημερινός,
αέναος αν θέλουμε να διαμορφώσουμε μια
πιο ισοροπημένη
κοινωνία, πιό
ήρεμη, πιο ανθρώπινη.
Και στον αγώνα
αυτόν πρέπει να
προπορεύονται οι γυναίκες από όποιο
μετερίζι κι αν βρίσκονται κάθε στιγμή
της ημέρας.
Χρωστάμε πολλά στις γυναίκες πρωτοπόρους των κινημάτων για την εξίσωσή μας με το αντρικό φύλλο.

Πανευρωπαϊκό Πάρκο Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης & Ανακύκλωσης
To πρώτο στην Ευρώπη

Το «μενού» περιλαμβάνει ακόμη προσομοιώσεις πτήσης του αεροπλάνου που κατασκεύασε το ΕΜΠ, αλλά πρότυπες συσκευές
για την υποστήριξη ασθενών με Parkinson,
καθώς και για την υποστήριξη ομάδων διάσωσης που φέρουν την υπογραφή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
Την τιμητική τους θα έχουν, ωστόσο, και τα
σχολεία: Το Διαδραστικό Γιλέκο (Project
INCLO), κατασκευή ενός μαθητή, χρησιμοποιεί δονήσεις και ηχητικά κύματα, για να
αναλύει το περιβάλλον, δίνοντας την δυνατότητα στα άτομα με περιορισμένη όραση, να
νιώσουν την ελευθερία της κίνησης.
Το φεστιβάλ, θα πραγματοποιηθεί από τις 29
Μαρτίου έως τις 2 Απριλίου, οργανώνουν ο
εκπαιδευτικός οργανισμός «Επιστήμη Επικοινωνία – SciCo», το Βρετανικό Συμβούλιο, η
Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, ο Σύνδεσμος
Υποτρόφων του Ιδρύματος Ωνάση και η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας.
Πηγή: ΑΜΠΕ

Εγκαινιάστηκε το πρώτο Πανευρωπαϊκό
Πάρκο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης &
Ανακύκλωσης στους Αγ. Αναργύρους στο
Καματερό
Το πρώτο “Πάρκο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης & Ανακύκλωσης” δημιουργήθηκε
από το εθνικό Συλλογικό Σύστημα ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ σε συνεργασία
με το Δήμο Αγίων Αναργύρων – Καματερού
και αποτελεί το πρώτο στην Ευρώπη.
Το Πάρκο Ανακύκλωσης έχει ως στόχο να
ενισχύσει την περιβαλλοντική εκπαίδευση

Αποστάγματα του FACEBOOK
― Οδηγική παιδεία ο Ελληνας φίλε, που
άμα τον ρωτήσεις τί είναι ο Κ.Ο.Κ. θα σου
πει ότι είναι γλυκό.
― Θα μπορούσαμε να δώσουμε τον Τσίπρα δώρο στους Κουβανούς, τώρα που ξέμειναν από επαναστάτη ηγέτη.
― Από παιδί με αξιολογούνε οι από μέσα·
τώρα με αξιολογούνε και οι απέξω.

και συνείδηση των νέων ανθρώπων, καθώς
και να αυξηθεί η συμμετοχή των πολιτών
στη διαδικασία της ανακύκλωσης.
Το Πάρκο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης &
Ανακύκλωσης καλύπτει έκταση 3 στρεμμάτων και περιλαμβάνει το Πολυκέντρο Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης συσκευασιών,
έναν πρότυπο βοτανικό κήπο με περισσότερα από 100 διαφορετικά είδη ελληνικών
φυτών, καθώς και μια οικολογική λίμνη.
Στο Πάρκο Ανακύκλωσης στεγάζεται το Εργαστήρι Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης,
όπου δίδονται μαθήματα, σεμινάρια και διαδραστικά παιχνίδια σε μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, .
Το Πάρκο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης &
Ανακύκλωσης βρίσκεται στο χώρο του Δημαρχείου Αγίων Αναργύρων – Καματερού
(Λ. Δημοκρατίας 61), είναι ανοικτό 7 ημέρες
την εβδομάδα και είναι απολύτως σύμφωνο
τόσο με το «Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης
Αποβλήτων» της Ελλάδας, όσο και με τις
προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ανακύκλωση συσκευασιών.
Είναι μία ωραία δράση και πρέπει να υιοθετηθεί και από άλλους Δήμους.
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επιστολές - σχόλια - απόψεις...
Εμπιστεύεσαι
την πολιτική τάξη;
Ο Έλληνας πολίτης οφείλει να ρωτήσει τον εαυτό του
αν μπορεί να εμπιστευθεί την πολιτική τάξη στο μεταναστευτικό ζήτημα. Βασικά, το ερώτημα είναι ρητορικό,
μιας και η πολιτική τάξη που οδήγησε την Ελλάδα στην
χρεοκοπία και μετέτρεψε αυτή την χρεοκοπία σε μια πολυετή κρίση καταστρέφοντας ότι παραγωγικό είχε επιβιώσει τα προηγούμενα χρόνια, μόνο εμπιστοσύνη δεν
εμπνέει. Κι όμως, στο μεταναστευτικό ζήτημα, καλούμαστε να εμπιστευθούμε την πολιτική τάξη της Ελλάδας, ως αν να έχει μια ιστορία θριάμβων στο βιογραφικό
της.
Ίσως κάποτε στο μέλλον, αν καταφέρουμε να επιβιώσουμε ως έθνος, η ανακρίβεια και το ψεύδος θα λαμβάνονται σοβαρά υπόψιν και θα προειδοποιούν για
σοβαρούς κινδύνους που μια πολιτική δημιουργεί. Για
την ώρα, και παρά τα πρόσφατα παθήματα, εφόσον η
πολιτική που εφαρμόζεται έχει προοδευτικό πρόσημο,
τότε, όλα τα κρίσιμα ερωτήματα θεωρούνται όχι απλώς
περιττά, αλλά ύποπτα και κακόβουλα. Στο θέμα δε του
μεταναστευτικού, ακόμα και το πιο προφανές ερώτημα
θεωρείται αυτομάτως ρατσιστικό.
Βέβαια η επίκληση του ρατσισμού γίνεται για έναν
απλούστατο λόγο, η πολιτική και δημοσιογραφική τάξη
που με θέρμη υπερασπίζεται τα ανοιχτά σύνορα στην
λαθρομετανάστευση, δεν έχει ούτε ένα καλό επιχείρημα για την πολιτική που εφαρμόζεται. Επιβάλλεται να
επικαλεστούν την κατηγορία του ρατσισμού γιατί
απλούστατα χωρίς αυτή την κατηγορία δεν θα είχαν τίποτε άλλο να πουν.
Η πολυπολιτισμική κοινωνία που οραματίζονται είναι αυ-

στηρά ένα θέμα πίστεως, και δεν επιδέχεται εμπειρική
ή ιστορική εξέταση. Η έκφραση αμφιβολίας δεν είναι
απλά ένα σφάλμα, αποδεικνύει ελάττωμα χαρακτήρα
και είναι η δημόσια εκδήλωση μιας αμαρτίας. Οι πιστοί
της πολυπολιτισμικότητας δεν αντιπαρατίθενται πολιτικά με όσους αμφισβητούν τις επιλογές τους, για τους
ίδιους λόγους που η Ιερά Εξέταση δεν διαλεγόταν πολιτικά με τα θύματα της. Η απαγγελία της κατηγορίας
ήταν ταυτόχρονα και η απόδειξη του εγκλήματος, η
πυρά ήταν το μέσον της διαβούλευσης.
Σου είπαν ότι όταν θα ανοίξουν τα σύνορα, το πολύ
πολύ, κάποιοι θα περάσουν από εδώ. Μετά σου είπαν
ότι αυτοί που περνούν από εδώ θα μείνουν κιόλας. Αλλά
μη φοβάσαι, Έλληνες θέλουν να γίνουν.
Στα νοσοκομεία πλέον αποστέλλονται emails για να
αφαιρούνται τα χριστιανικά σύμβολα γιατί μπορεί να
προσβάλουν τους μουσουλμάνους έποικους. Στον ελληνικό στρατό κατατάσσονται Αλβανοί που σύμφωνα με
το «Πρώτο Θέμα» οι μυστικές υπηρεσίες της Αλβανίας
στέλνει για να «ελληνοποιηθούν» και να δημιουργήσουν
αλβανικό κόμμα αργότερα, «Θα έχουμε μικρές βόμβες
παντού, έτοιμες να εκραγούν ανά πάσα στιγμή.» λένε
οι Αλβανοί. Στην Θράκη η τουρκική κυβέρνηση, λειτουργώντας κράτος εν κράτη, αποφασίζει ακόμα και για το
ποιος διδάσκει τα παιδιά της μουσουλμανικής μειονότητας. Το κέντρο της Αθήνας μετατρέπεται σιγά σιγά σε
μια αραβική πόλη και η μόνη ανησυχία του πολιτικό-δημοσιογραφικού κατεστημένου είναι πόσα τεμένη θα κτίσει το ελληνικό κράτος.
Αλλά μην ανησυχείτε για όλα αυτά. Αν πράγματι ανησυχείτε, αυτό οφείλεται στην εκκεντρικότητα του χαρακτήρας σας. Εμπιστευθείτε την πολιτική τάξη που τόσα
έχει επιτύχει τις τελευταίες δεκαετίες. Δεν υπάρχει
λόγος ανησυχίας.
Ναπολέων Λιναρδάτος

O Δήμος Κρωπίας απαντά
για τον 1ο Δημοτικό Σταθμό
«Στο φύλλο της 18ης Φεβρουαρίου 2017, στην στήλη
«Επιστολές-σχόλια-απόψεις…» σελ.11 προβαίνετε
σε ένα άδικο σχόλιο με αφορμή μια φωτογραφία που
αφορά τον 1ο Δημοτικό Παιδικό Σταθμό Κορωπίου
ΝΠΔΔ Σφηττός. Το σχόλιο σας περιέχει ορισμένες
ανακρίβειες και υιοθετεί άκριτα επικριτικά σχόλια.
Συγκεκριμένα, το βυτιοφόρο όχημα βρίσκεται πράγματι στην είσοδο του σταθμού (θα έπρεπε να στάθμευε λίγο πιο κάτω φυσικά…) το απόγευμα της 17ης
Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 15:45 περίπου (ώρα λήξης
του ωραρίου αναμονής και μη λειτουργίας του Σταθμού) και όχι το μεσημέρι όπως αναφέρετε, που είναι
το μεγάλο κύμα αποχώρησης δηλ.12:00 έως 14:00 και
όταν τα δύο μόνο παιδιά που περίμεναν τους γονείς
τους ήταν σε διαδικασία αποχώρησης.
Σας ενημερώνουμε επίσης ότι η συνηθισμένη ώρα
αποχέτευσης ακαθάρτων του σταθμού μας είναι το
Σάββατο και σε σπάνιες περιπτώσεις -όπως της 17ης
Φεβρουαρίου 2017 -γίνεται καθημερινές αλλά σε
ώρες που έχουν αποχωρήσει όλα τα παιδιά. Στην

προκειμένη περίπτωση υπήρχε ένα επιπλέον πρόβλημα: έπρεπε να γίνει άμεση εκκένωση της αποχέτευσης για λόγους υγειονομικής προστασίας του
αυλείου χώρου που βρίσκεται στο πίσω μέρος του
Σταθμού εξαιτίας υδραυλικής διαρροής. Ήταν μια
έκτακτη περίσταση στο όριο της αποχώρησης των
δύο παιδιών.
Η διευθύντρια του 1ο Παιδικού Σταθμού αναλαμβάνει την αντικειμενική ευθύνη παρόλα αυτά η υπηρεσία
του Σταθμού δεν έχει δώσει αφορμές για τέτοιες καταγγελίες και συμπεριφορές και τηρεί με όρους επαγγελματικούς, συναίνεσης και οικογενειακού κλίματος

Σάπιες οι κολώνες φωτισμού
Μας τηλεφωνούν από την Αγία Μαρίνα Κορωπίου, ότι οι
κολόνες φωτισμού επί της Αγ. Δημητρίου είναι όλες σάπιες και ιδιαίτερα επικίνδυνες για πεζούς και οχήματα.

Ακατάλληλος ο δρόμος για τη
Λαϊκή Αγορά στη Βούλα
Παράπονα δεχθήκαμε για τη Λαϊκή Αγορά της Βούλας,
που αυτή την περίοδο γίνεται στην οδό Μεταξά. Είναι ο
δρόμος στενός και πάρα πολύ δύσκολη η διασταύρωση
των καταναλωτών με τα καρότσια. Επίσης βρίσκεται στην
άκρη της Βούλας, με αποτέλεσμα να μη μπορούν να την
προσεγγίσουν πεζοί, και οι χώροι στάθμευσης γύρω από
τη λαϊκή ελάχιστοι.
Είναι πράγματι έτσι όπως τα περιγράφουν κάτοικοι, και
το έχουμε διαπιστώσει και εμείς. Θα πρέπει ο Δήμος 3Β
να ξαναδεί τη συγκεκριμένη χωροθέτηση.

Αντώνης προς Γρηγόρη...
Αναγνώστης υπογράφοντας Αντώνης, μας ενεχείρισε
επιστολή που απευθύνει προς το δήμαρχο των 3Β Γρηγόρη Κωνσταντέλλο:

Φίλε δήμαρχε Γρηγόρη καλό μήνα,
Σε ευχαριστώ για την πρόσκληση, θα παραβρεθώ.
Θέλω όμως να ακούσω από σένα, όχι μόνο τα γλυκά και
τις επιτυχίες, αλλά και για το κυκλοφοριακό, τα διπλοπάρκινγκ της Β. Παύλου (φορτηγά στις διαβάσεις) και των
γύρω δρόμων, τα αφιλόξενα για γέροντες και παιδιά πεζοδρόμια, την κακή καθαριότητα, τις λακκούβες με τα μόνιμα νερά, τον κακό φωτισμό, την πλατεία των
μοτοσυκλετών και της δίκυκλης αναρχίας κ.α.
Αντώνης

με τους γονείς, όλες τις διαδικασίες ορθής λειτουργίας του Σταθμού. Θεωρούμε ότι η εφημερίδα σας
έπρεπε- για τους γνωστούς λόγους τήρησης της δημοσιογραφικής δεοντολογίας -να διασταυρώσει τις
πηγές της, να έρθει σε επαφή με τη Διευθύντρια για
νa λάβει και τη δική της θέση, διασφαλίζοντας την αντικειμενική πληροφόρηση των αναγνωστών σας και
μετά ας κρίνει, το υπερβολικό ή όχι του γεγονότος,
το άδικο ή δίκαιο της κριτικής.
Παρακαλούμε όπως δημοσιεύσετε το σχόλιο μας με
εκτίμηση πάντα στο δημοσιογραφικό λειτούργημα
που ασκείται και την ανεξάρτητη φωνή που προσπαθείτε να συντηρήσετε εν μέσω μνημονιακών μέτρων
συνεχούς φτωχοποίησης, απαξίωσης του δημοσιογραφικού επαγγέλματος και εξαφάνισης του τοπικού
τύπου».
σ.σ. Αρχικά οφείλουμε να ευχαριστήσουμε το Δήμο
Κρωπίας για τα ευαίσθητα αντανακλαστικά του. Για
την άμεση ενημέρωσή του αλλά και ενέργειά του.
Η δημοσιογραφία όμως αυτό το ρόλο έχει. Να δημοσιοποιεί αυτά που συναντά και που της επισημαίνουν
οι αναγνώστες - πολίτες. Και με κάθε άδολη επισήμανση, νομίζουμε ότι γινόμαστε όλοι καλύτεροι.
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“Κούλουμα” στο Δήμο Κρωπίας
O Δήμος Κρωπίας, το Ν.Π.Δ.Δ Σφηττός- μετά από πολλά
χρόνια- σε συνεργασία με τον σύλλογο Ηπειρωτών Κορωπίου και τον σύλλογο Θρακιωτών Αν.Αττικής και Μεσογαίας τήρησαν το έθιμο της Καθαράς Δευτέρας και
διοργάνωσαν μια άψογη, τόσο από οργανωτικής πλευράς
όσο και περιεχομένου, εκδήλωση, τα «Κούλουμα 2017»,
στους Άγιους Πάντες-Δημοτικό Στάδιο του Ολυμπιονίκη
«Γ.Σ.Παπασιδέρη». Ο ανοιχτός χώρος βοήθησε στο «πέταγμα του Αετού» και στις υπαίθριες εκδηλώσεις για παιδιά
και μεγάλους. Το εργαστήρι του Αετού για παιδιά, τα διαδραστικά παιχνίδια (καραόκε, stand up comedy, παραδοσιακό γαϊτανάκι κ.α) κράτησαν αμείωτο το ενδιαφέρον των
οικογενειών. Το μεσημέρι ολοκληρώθηκαν οι παιδικές εκδηλώσεις και στρώθηκε φαγοπότι με Σαρακοστιανά (ελιές,
τουρσί, φασολάδα, ταραμάς, λαγάνα, χαλβά και λουκουμάδες), και Κορωπιώτικο κρασί (Σαββατιανό και κόκκινο). Άκολούθησε η ορχήστρα με τον Σπαταναίο τραγουδιστή, Πέτρο
Ζηλεμένο, την Μανωλά–Λεγάκη, τον Κορωπιώτη Νεκτάριο
Γκάγκωση στο βιολί, τον Βασίλη Μαρκόπουλο στο κλαρίνο,
και την άρτια ορχήστρα τους. Οι μαγείρισσες των παιδικών
σταθμών του ΝΠΔΔ Σφηττός έβαλαν τα δυνατά τους για
την παρασκευή της γευστικής φασολάδας μαζί με έμπειρους εθελοντές των συλλόγων.
Ο Δήμαρχος Κρωπίας, Δημήτριος Κιούσης, δήλωσε πολύ
ικανοποιημένος από τη συμμετοχή του κόσμου και την οργάνωση από την ομάδα Δήμου-Σφηττού και συλλόγων. Ευχαρίστησε όσους συμμετείχαν εθελοντικά στη διοργάνωση
εθνικούς αγώνες, στις εθνικές εορτές, στα παραδοσιακά
έθιμα και σε εκδηλώσεις κοινωνικής αλληλεγγύης είναι παρόντες, «ψυχή και σώμα»! Η δημοτική σύμβουλος και πρόεδρος του “Σφηττός”, Αδαμαντία Μάλλιου δήλωσε: «Σε
αυτά τα δύσκολα χρόνια της κρίσης όλες οι εκδηλώσεις
που κάναμε δεν διέφεραν ως προς τους στόχους: Τήρηση
ή αναβίωση εθίμων, διασφάλιση της μαζικότητας των εκδηλώσεων με συμμετοχές συλλογικών φορέων, διέξοδο στην
αγανάκτηση και την ψυχολογική πίεση της σκληρής οικονομικής και κοινωνικής πραγματικότητας, διαφάνεια και δημοκρατικές διαδικασίες συναπόφασης. Όλα αυτά μας
ενώνουν και σε αυτό το μοτίβο θα συνεχίσουμε».

και τους χορηγούς (Αγροτικός Συνεταιρισμός Κορωπίου,
super Market Σκλαβενίτης, εταιρεία 4F A.E. καθώς το Δημοτικό Σύμβουλο, Δημήτρη Λέκκα). Ο Δ. Κιούσης κατέληξε

λέγοντας: «Οφείλουμε να διαφυλάττουμε τα έθιμα και ότι
μας φέρνει πιο κοντά, ως κοινωνία».
Οι εκπρόσωποι των δύο εθνοτοπικών συλλόγων δήλωσαν
ότι. Οι Ηπειρώτες και Θρακιώτες έχουν αποδείξει ότι στους

Από το Δημοτικό Συμβούλιο Κρωπίας, παρευρέθηκαν ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Θεοφάνης Μιχαιρίνας, η
γραμματέας του Δ.Σ δημοτική σύμβουλος Ελένη Αδάμ, οι
αντιδήμαρχοι, Ανδρέας Ντούνης και Θοδωρής Γρίβας, η επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης, Αθηνά Κιούση, οι
δημοτικοί σύμβουλοι, Δημήτρης Λέκκας, Δήμητρα Μιχαιρίνα,Αγγελική Μαρκαντώνη, Σταμάτης Ντούνης, Κώστας
Κιούσης, Αμαλία (Εμμυ) Γκιόκα και Παναγιώτης Τσιμπικτσιόγλου.

Ανάπλαση πλατείας Ξενοφώντος στη Γλυφάδα
Ανοιχτή είναι από σήμερα για το κοινό η
πλατεία Ξενοφώντος στη Γλυφάδα, μετά
την πλήρη ανακαίνιση της παιδικής χαράς,
αλλά και της γύρω πλατείας. Με την ολοκλήρωση του σημαντικού αυτού έργου, η
Ξενοφώντος διαθέτει πλέον μια υπερσύγχρονη υποδομή, με ολοκαίνουργια και πρωτότυπα παιχνίδια, δάπεδο ασφαλείας,
οικολογικό φωτισμό, παγκάκια, φρεσκοβαμμένη περίφραξη, με όλες τις προδιαγραφές
ασφαλείας και με ένα χλοοτάπητα υψηλής
ποιότητας. Παράλληλα, στον περιβάλλοντα
χώρο τοποθετήθηκαν νέα πεζοδρόμια, νέα

παγκάκια και νέα φώτα, ολοκληρώνοντας
μια συνολική λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση της περιοχής.

«Σε καιρούς δύσκολους, κάνουμε το παν
ώστε τα παιδιά να μπορούν να απολαμβάνουν ξέγνοιαστα στιγμές χαράς και παιχνιδιού, με ασφάλεια, κάθε μέρα - αλλά και οι
γονείς και όλοι μας να έχουμε ποιοτικούς
δημόσιους χώρους, με σύγχρονες προδιαγραφές», τόνισε ο Δήμαρχος Γλυφάδας,
Γιώργος Παπανικολάου και συμπλήρωσε:
«Ας βοηθήσουμε όλοι να προστατεύσουμε

το νέο αυτό μικρό στολίδι της Γλυφάδας
μας. Δεν θα κουραστώ να τονίζω ότι μόνο
με τη συνεργασία όλων μπορεί ο δημόσιος

χώρος να προφυλαχθεί από φθορές, βανδαλισμούς και να διατηρείται όμορφος και καθαρός»
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Εθελοντική Ομάδα Δασοπροστασίας
και Πυρασφάλειας Βάρης
δέκα χρόνια, μια δυνατή ομάδα
Με μεγάλη συμμετοχή φορέων, εθελοντών και πολιτών του δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου 2017 η
καθιερωμένη κοπή της βασιλόπιτας της Εθελοντικής
Ομάδας Δασοπροστασίας και Πυρασφάλειας Βάρης,
στο χώρο του εστιατορίου «Da Giovanni con Tsili
Casanova”, στη Βουλιαγμένη.
Η βραδιά ξεκίνησε με ένα μουσικό ταξίδι από το διεθνούς φήμης σολίστ Μαντζαρίδη Φώτη ο οποίος και
το αφιέρωσε στην Εθελοντική Ομάδα Βάρης για τα
δέκα χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας τα οποία κλείνει φέτος.
Ακολούθησαν τιμητικές βραβεύσεις
― Προς το Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδoς για τη σημαντική συνεργασία του με την Εθελοντική Ομάδα
Βάρης.
― Ως εθελοντής της χρονιάς βραβεύθηκε ο Παναγιώτης Κοιλάκος.
― Τιμητική Πλακέτα στο Διοικητή του 8ου Π.Σ. Αθηνών Αντιπύραρχο Δημαρέση Φώτη, για την κοινωνική
προσφορά του, παρέδωσε ο επικεφαλής της Εθελοντικής Ομάδας Βάρης Ανδρέας Σαμαράς
Επίσης, βραβεύθηκαν οι χορηγοί, οι οποίοι με την πολύτιμη βοήθειά τους στηρίζουν τη δράση της ομάδας.
Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών (AIA), EMA AE, Novitron ΑΕ, Trade-Wind, Bosch ΑΕ, τα super-market Σκλαβενίτης, Κτήμα Μπραϊμνιώτη – Μεσόγειος, η
οικογένεια Αϊμαλιώτη, φανοποιείο Τριανταφ. Κωνσταντίνου, Dynamic co., Ευρωχαρτική ΑΕ, MediaStrom, Marish Polymers, Αρτοποιείο Δρόσος, Niverma
Marine, Ρουσσάκης ΑΒΕΕ, Χρωτέξ, FMI, Copy Express και Zouganelis Trucks.
Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με το κόψιμο της Βασιλόπιτας από τον π. Αντώνιο και ανταλλαγές ευχών.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν, οι Βουλευτές Αττικής,
Βλάχος Γεώργιος, Κατσίκης Θεόδωρος και Οικονόμου Βασίλειος.
Την εκδήλωση χαιρέτισε ο Αντιδήμαρχος του Δήμου
3Β Διονύσης Γεωργουλόπουλος, εκπροσωπώντας το
δήμαρχο, ενώ παρευρέθηκαν πολλοί δημοτικοί δημοτικοί σύμβουλοι από όλες τις παρατάξεις. Επίσης παρευρέθη ο αντιδήμαρχος Κρωπίας Θοδωρής Γρίβας.
Από τα Σώματα Ασφαλείας & του Ε.Σ. παρευρέθηκαν:
- Από το Πυροσβεστικό Σώμα, ο Αρχιπύραρχος Πιερρακάκης Στέφανος διοικητής Κ.Ε.Π.Π., ο Αρχιπύραρχος Βαρσάμης Σπυρίδων, διοικητής της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, ο Πύραρχος Σπάης Νικόλαος της
Π.Υ. Κρωπίας και ο Αντιπύραρχος Δημαρέσης Φώ-

τιος, διοικητής του 8ου Π.Σ. Αθηνών.
- Από τη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων παρευρέθηκε
ο Ταξίαρχος Μάνος Δημήτριος.

Καρναβάλι στο Δήμο Σαρωνικού
Εκδηλώσεις στα Καλύβια και στον Κουβαρά
Με χρώμα, μουσική και ατελείωτο κέφι γιόρτασε τις Απόκριες ο Δήμος Σαρωνικού. Την Κυριακή 19 Φεβρουαρίου, πολυάριθμοι δημότες και επισκέπτες συμμετείχαν στην αποκριάτικη γιορτή στον Κουβαρά, στην οδό Αγίου Δημητρίου. Το
πρόγραμμα ξεκίνησε με παρέλαση πεζοπόρων τμημάτων και ξυλοπόδαρων, αλλά
και ενός εντυπωσιακού κινέζικου δράκου. Μεγάλη ήταν η συμμετοχή των σχολείων, φορέων και συλλόγων του Δήμου στην παρέλαση. Νικητής καλύτερης εμφάνισης για φέτος είναι ο Σύλλογος «Νέος Όλυμπος» Λαγονησίου, του οποίου
η ομάδα θα ανοίξει το Καρναβάλι στην Ανάβυσσο το 2018. Ακολούθησε ένα μεγάλο πάρτι με μουσική χορό, ζογκλέρ, face painting για τα παιδιά και πολλές
άλλες εκπλήξεις.
Το Σάββατο 18 Φεβρουαρίου, μικροί και μεγάλοι είχαν την ευκαιρία να διασκεδάσουν στις «Αποκριάτικες Διαδρομές» στον πεζόδρομο των Καλυβίων, με αποκριάτικα τραγούδια και χορούς, θεατρικά σκετς, παραδοσιακά παιχνίδια, face
painting, κατασκευές και άλλες δραστηριότητες.

Παρευρέθη η τέως Αντιδήμαρχος Βάρης Δήμητρα
Σουτόγλου, η οποία στην αντιδημαρχία της είχε συνεργαστεί αγαστά με την εθελοντική ομάδα.
Πολλοί εκπρόσωποι συλλόγων από τη Βάρη κυρίως,
θεσμικοί εκπρόσωποι και όμορες ομάδες δασοπυρόσβεσης και δασοπροστασίας πλαισίωσαν την εκδήλωση.
Η Εθελοντική Ομάδα Δασοπροστασίας και Πυρασφά-

λειας Βάρης ευχαρίστησε θερμά όλους όσους βοήθησαν για να γίνει αυτή η όμορφη γιορτή και
ευχήθηκε «Καλή χρονιά και καλή αντιπυρική!»
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ΕΤΥΜΟΛΟΓΩ ΑΡΑ ΥΠΑΡΧΩ

«ἄπιτε»!
Ἐξ Ὑλοζωισµοῦ
Ὑλοψυχισµοῦ
ἄρχεσθαι &
Πνευµατοκρατίας
παύεσθαι
«ἐρωτηθείς (ὁ Θαλῆς) τί δύσκολον, ἔφη, “τό ἑαυτόν
γνῶναι”
τί δέ εὔκολον “τό ἄλλῳ ὑποθέσθαι”»
(Διογένης Λαέρτιος, 3ος μ.Χ., «Βίοι Φιλοσόφων, 35)

(= Όταν ρώτησαν τον Θαλή τί είναι δύσκολο απάντησε
το να γνωρίσεις τον εαυτό σου, και τί είναι εύκολο, το
να δίνεις συμβουλές σε έναν άλλον).
Οι Προσω-κρατικοί ασχολήθηκαν με τον κόσμο στο σύνολό του. Θεωρούσαν τον κόσμο αιώνιο και αδημιούργητο και την πρώτη ουσία ή αρχή όχι απλώς ως ένα
φυσικό στοιχείο, από την οποία προέρχεται η ποικιλία
των όντων, αλλά ως κάτι το απόλυτα δυναμικό, που έχει
μέσα του ζωή και ψυχή (= ενέργεια). Η θεωρία τους ονομάζεται Υλοζωισμός ή και Υλοψυχισμός. Ονομάζονται
και Φυσιολόγοι, γιατί την φύση την έβαλαν στο κέντρο
της έρευνάς τους. Τα συγγράμματα όλων των Προσωκρατικών τιτλοφορούνται / επιγράφονται «Περί Φύσεως».
Ο αντικειμενικός κόσμος και οι θαυμαστές αλλαγές του
αποτελούσαν το πρώτο αντικείμενο της φιλοσοφικής σκέψης των Ελλήνων. Η κοσμογονική ποίηση των Ελλήνων
είχε ήδη θέσει το πρόβλημα «τῆς τοῦ παντός γενέσεως»
με το δικό της τρόπο. Η Φιλοσοφία όμως θέτει το πρόβλημα
της αρχής του κόσμου κατά τρόπο αιτιοκρατικό.
Από την κοσμογονική ποίηση μέχρι την φιλοσοφία υπάρχει μέγα χάσμα, γιατί η πρώτη αφηγείται γενεαλογικώς
ενώ η δεύτερη σκέπτεται αιτιοκρατικώς. Η λογική
σχέση αιτίας και αποτελέσματος είναι η πρώτη φιλοσοφική κατηγορία, ο πρώτος φιλοσοφικός τρόπος του σκέπτεσθαι.
Η Φιλοσοφία θέτει τώρα το ερώτημα: Ποια είναι η πρώτη
αιτία όλων των όντων και φαινομένων, τα οποία τα θεωρεί ως αποτέλεσμα αυτής της αιτίας;
Οι Έλληνες πριν θέσουν αυτό το ερώτημα είχαν ήδη
αναπτύξει τα Μαθηματικά και την Αστρονομία.

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΟΙ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ
ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
Πρέπει να επισημανθεί, να διαλευκανθεί και να ανασκευαστεί η διαστρεβλωμένη, κακόβουλη και αντιεπιστημονική εδραιωμένη άποψη πως οι Έλληνες τάχατες
παρέλαβαν και την Επιστήμη, δηλαδή τα Μαθηματικά και
την Αστρονομία, καθώς και τη Φιλοσοφία από τους ανατολικούς λαούς!
Οι ανατολικοί λαοί διέθεταν μόνο πρακτικές γνώσεις και
μυθολογικά συστήματα· δεν γνώριζαν ούτε χρησιμοποιούσαν τα διαυγή και καθαρά δημιουργήματα του πνεύματος, Επιστήμη και Φιλοσοφία.

ΕΒΔΟΜΗ

Και όχι μόνο δεν κατείχαν το αντικείμενο αλλά ούτε και
το όνομα.
Στην Προσω-κρατική φιλοσοφία γίνεται αντιληπτή η λογική επεξεργασία, η ακρίβεια και η συνέπεια της σκέψης,
ενώ οι τυχόν αξιόλογες ιδέες των ανατολικών λαών χάνονται στην αχλύ, τον ζόφο και την απλοϊκότητα των
θρησκευτικών αντιλήψεων και των κοσμογονικών
μύθων.
Η Ελληνική Φιλοσοφία, όπως αναπτύσσεται για πρώτη
φορά στην ΙΩΝΙΑ, και ύστερα σ’ άλλες ελληνικές πόλεις,
είναι πρωτόγνωρο, πρωτοποριακό, πνευματικό διανοητικό δημιούργημα και δεν υφίσταται σε κανέναν προηγούμενο πολιτισμό.
Όλες οι έννοιες που αποτελούν το σύστημα της Φιλοσοφίας και της Φυσικής γεννήθηκαν σ’ αυτή την περίοδο
της Προσω-κρατικής Φιλοσοφίας και απ’ αυτήν διατυπώθηκαν οι κυριότερες έννοιες όλων των κλάδων της
επιστήμης.
Οι έννοιες κόσμος, φύση, ύλη, άπειρο, χώρος, χρόνος,
άτομο, κενό, δύναμη, μέγεθος, κίνηση, αριθμός γίγνεσθαι, είναι, συνεχές, ασυνεχές, φθορά, ένωση, διάλυση,
μέρος, όλο και ένα πλήθος άλλες είναι καθαρά δημιουργήματα της Πρώτης Ελληνικής Φιλοσοφίας που πέρασαν στη γλώσσα της Επιστήμης και καθιερώθηκαν, αφού
τις εισηγήθηκαν οι Προσω-κρατικοί.

Προσω-κρατικῶς
ζῆν

Η Φυσική Φιλοσοφία των Αρχαίων Ελλήνων που εγκαινιάζεται με την έννοια του ύδατος και ολοκληρώνεται
με την έννοια του ατόμου, σημαδεύεται και σημασιοδοτείται από μια σειρά σταθμούς που διαμορφώνουν συστήματα και σχολές στο χώρο του προβληματισμού της.
Ο πρώτος απ’ αυτούς τους σταθμούς - ορόσημα είναι η
Σχολή της Μιλήτου, που διατύπωσε την Υλοζωιστική
ερμηνεία του κόσμου. Οι υλοζωιστές οφείλουν τον χαρακτηρισμό τους στους όρους Ύλη και Ζωή, επειδή οι
αρχές που θέσπισαν, ταύτιζαν την Ύλη με τη Ζωική
Ενέργεια.
Προσπάθησαν να προσδιορίσουν την ουσία του κόσμου
και να ερμηνεύσουν τη δομή/σύστασή του αναζητώντας
το πρώτο ανάμεσα στα στοιχεία που συνθέτουν τα σώματα. Η πρώτη αυτή ύλη ή αρχή θα ‘πρεπε να αποτελεί
τη βάση όχι μόνο για τη σύσταση των σωμάτων, αλλά
και για την ύπαρξη των στοιχείων.
Συγκροτεί δηλαδή αυτή την σταθερή ουσία, που ενώ αλλοιώνεται ποιοτικά και μεταμορφώνεται σε άλλα στοιχεία, με την πρόσμιξη των οποίων γίνεται η σύνθεση των
σωμάτων, όμως παραμένει αιώνια στο βάθος όλων των
όντων και δεν φθείρεται ούτε με την αποσύνθεση των
σωμάτων ούτε με τη μετατροπή των στοιχείων.
Ο πρώτος αναβαθμός σ’ αυτή την πορεία του ελληνικού
στοχασμού είναι η έννοια του Ύδατος. Ο Θαλής Εξαμύου ο Μιλήσιος, 640/625-546, είναι εκείνος που θεώρησε την θάλασσα ως πηγή όλων των όντων.
Είναι ο θεμελιωτής της Φιλοσοφίας της Φύσεως - και
συνεπώς ο ιδρυτής τής εν γένει Φιλοσοφίας - και ο πρώτος από τους επτά σοφούς.

Ως πρώτη αιτία των όντων, που εξηγεί τη διαρκή μεταβολή τους, ο Θαλής έθεσε το ύδωρ κι έτσι εισήγαγε μία
Ενιαία Ερμηνευτική Αρχή, και κυρίως Υλική, όλων των
Φαινομένων.
Από τη μια μεριά έχουμε τα πολλά, τα άπειρα φαινόμενα
και απ’ την άλλη τη Μία Αρχή, την Αιτία των άπειρων
φαινομένων και των μεταβολών τους.
Το Ύδωρ είναι το σταθερό υπόβαθρο μέσα σ’ όλες τις
μεταβολές των φαινομένων και των όντων.
Ο Αριστοτέλης επεξηγεί την πρώτη αιτία, όπως την έθεσαν οι Πρωτοπόροι Φιλόσοφοι, τους οποίους συλλήβδην
ονομάζουμε σήμερα Προσω-κρατικούς ως εξής:

«Τῶν δή πρώτων φιλοσοφησάντων οἱ πλεῖστοι
τάς ἐν ὕλης εἴδει µόνας ᾠήθησαν ἀρχάς εἶναι
πάντων· ἐξ οὗ γάρ ἔστιν ἅπαντα τά ὄντα, καί ἐξ
οὗ γίγνεται πρώτου καί εἰς ὅ φθείρεται τελευταῖον, τῆς µέν οὐσίας ὑποµενούσης (= της πρώτης αρχής), τοῖς δέ πάθεσι µεταβαλλούσης, τοῦτο
στοιχεῖον καί ταύτην ἀρχήν φασιν εἶναι τῶν
ὄντων, καί διά τοῦτο οὔτε γίγνεσθαι οὐθέν οἴονται
οὔτε ἀπόλλυσθαι, ὡς τῆς τοιαύτης φύσεως ἀεί
σωζοµένης».
(Αριστοτέλης 384-322, «Μετά τα Φυσικά», 983b, 7)

(= Οι περισσότεροι από τους πρώτους φιλοσόφους εννόησαν τις αρχές όλων των όντων ως υλικές· διότι
εκείνο διά του οποίου υπάρχουν όλα τα όντα, και από το
οποίο πρώτο γεννιούνται και το τελευταίο στο οποίο
επανέρχονται εκμηδενιζόμενα, εκείνο που παραμένει ως
ουσία, μόνιμο σταθερό και μόνο ως προς τις ιδιότητές
του μεταβάλλεται, αυτό είναι, υποστηρίζουν, το βασικό
στοιχείο και αυτή η σημασία της αρχής και γι’ αυτό πρεσβεύουν πως τίποτε δεν γίνεται ούτε χάνεται, γιατί αυτή
η φυσική ουσία παραμένει πάντοτε μόνιμη και σταθερή).
Η συμβολή και η προσφορά των Προσω-κρατικών στην παγκόσμια Επιστήμη και τη Φιλοσοφία είναι κεφαλαιώδους σημασίας. Οι δοξασίες τους σηματοδοτούν την τεράστια και
ριζική μεταστροφή από τις μυθολογικές παραστάσεις στη
φυσική επιστημονική αντίληψη του κόσμου.
Η Ίρις που στον Όμηρο είναι ένα ον προσωπικό, η αγγελιαφόρος των θεών, τώρα καθίσταται ατμοσφαιρικό φαινόμενο, πού εξηγείται και ερμηνεύεται φυσιογνωστικά.
Τα αποσπάσματα των φράσεων και αναφορών των
Προσω-κρατικών τα συγκέντρωσε και τα ταξινόμησε ο
Γερμανός κλασσικός φιλόλογος και μελετητής Hermann
Alexander Diels, 1848-1922, στο μνημειώδες τρίτομο
έργο του «Die Fragmente der Vorsokratiker», ήτοι οι Προσωκρατικοί - Οι μαρτυρίες και τα αποσπάσματα στην ελληνική έκδοση.
Την βιοεργογραφία του Θαλή μάς την αναφέρει ο Διογένης ο Λαέρτιος στο δεκάτομο έργο του «Βίοι και Γνώμαι των εν Φιλοσοφία ευδοκιμησάντων», στον Α’ τόμο,
κεφάλαια 22-44.
Πρακτικές γνώσεις υπήρχαν και πριν από τον Θαλή. Οι
γνώσεις όμως αυτές ήταν απλά μέσα για ένα σκοπό. Με
τον κοσμοθεωρητικό ή φιλοσοφικό τρόπο του σκέπτεσθαι, η γνώση δεν ζητείται για κανέναν πρακτικό σκοπό,
αλλά μόνο για τον εαυτό της. Τώρα ξεπροβάλει μέσα
στον άνθρωπο η χαρά της γνώσης και ο άνθρωπος ζητεί
τη γνώση μόνο για τη θεωρητική της αξία.
Η γνώση αυτή έχει ενότητα και καθολικότητα, η αξία της
δηλ., έγκειται στο ότι ανάγει όλα τα πράγματα σε μία
ενιαία αρχή, σε ένα πρώτο στοιχείο, το ΥΔΩΡ.
Το βασικό αυτό γνώρισμα της ενότητας και καθολικότητας της φιλοσοφικής γνώσης - παρ’ όλες τις μεταβολές
που επήλθαν διά μέσου των αιώνων στη Φιλοσοφία αποτελεί ένα από τα κύρια και αμετάβλητα χαρακτηριστικά της.
Πέτρος Ιωαννίδης
Καθηγητής φιλόλογος του 2ου ΓΕΛ Βούλας
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ΕΒΔΟΜΗ

Αποκριάτικο γλέντι με τις
γυναίκες γυμναστικής στα 3Β
Οι γυναίκες της γυμναστικής στα 3Β που αθλούνται στον
Αρη Βούλας, ξεφάντωσαν σε ένα αποκριάτικο γλέντι στο
ξενοδοχείο “Οασις”. Η συμμετοχή του κόσμου ήταν πολύ

μεγάλη, γιατί είναι γνωστό ότι οργανώνουν εκδηλώσεις με
κέφι και ζωντάνια, όπως κι αυτό το ξεφάντωμα που απεδείχθη τρελό...
Τα μέλη της γυμναστικής, η γυμνάστριά τους Σούλα Κυριακίδου και φίλοι στριφογύρισαν στον γνώστο αποκριάτικο ρυθμό λάτιν.
Βεβαίως οι γυναίκες
έδωσαν το παρών μασκαρεμένες με αποκριάτικες
στολές,
αφού θα γινόταν και
διαγωνισμός της καλύτερης· και η καλύτερη
τελικά ήταν της Μάρυ
Ελματζόγλου.
Ψυχή της εκδήλωσης
βέβαια, όπως πάντα, η
ακούραστη Φιλίτσα Κοτσοβού μαζί με τις συνδιοργανώτριες Χάρις Σταθάκη και Ευαγγελία Δανιγγέλη.

Κοπή της βασιλόπιτας
Οι γυναίκες της γυμναστικής στα 3Β, μαζί
με τη γυμνάστριά τους Σούλα Κυριακίδου
έκοψαν την καθιερωμένη βασιλόπιτα, στο
χώρο κάτω από τη γέφυρα, στον Άρη Βούλας, όπου και γυμνάζονται.
Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν και οι
άλλες ομάδες του Συλλόγου, ο δήμαρχος,
δημοτικοί σύμβουλοι και πλήθος κόσμου,
γονείς και προπονητές.
Ευχάριστη εντύπωση προκάλεσε η μικρή
επίδειξη γυμναστικής που έκαναν οι γυναίκες με διάφορες ασκήσεις και πολύ
χορό.
Φιλίτσα Κοτσοβού και Χάρις Σταθάκη

Xρήσιμα επαγγέλματα με φιλική εξυπηρέτηση
ΠΡΟΒΛΗΘΕΙΤΕ ΜΕ ΜΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ
Ειρήνη Καραμπά
Πτυχιούχος
Διαιτολόγος / Διατροφολόγος

Βάκχου 22, 166 72 Βάρη
Τ: 210 8961.588
Κ: 697 4000482
email: irini.karampa@gmail.com
www.eat-fit.gr
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Η τραγική πορεία
μιας porsche
Αποκλειστικές πληροφορίες της «Ε» για την
«Αλεξανδρινή» οικογένεια Βακάκη και τον Mr Jumbo

του Βασίλη Κασιμάτη
Η χώρα συνέρχεται σταδιακά από το τραγικό τροχαίο ατύχημα που συγκλόνισε άπαντες, λόγω αφενός της σφοδρότητας της σύγκρουσης και
αφετέρου του «επωνύμου» του 23χρονου οδηγού της Πόρσε (Porsche).
Μια τροχαία σύγκρουση που έμελε να βουτήξει στο πένθος τρεις οικογένειες.
Οι ημέρες περνούν, τα ερωτηματικά σιγά-σιγά απατώνται και ο μέσος Έλληνας έχει ήδη καταλήξει για το αν πρόκειται για ένα «ταξικό» δυστύχημα
ή για ένα καθημερινό ατυχές συμβάν του αστυνομικού δελτίου.
Και λέμε «ταξικό», αφού συναντούμε ορυμαγδό αναρτήσεων και δηλώσεων εις βάρος της οικογένειας Βακάκη, κυρίως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το μόνο σίγουρο είναι ότι όσοι καταφαίνονται με λεκτικές
ασχήμιες εις βάρος του νεκρού 23χρονου Γιώργου Βακάκη, επειδή απλά
ήταν γόνος πολύ πλούσιας οικογένειας, στερούνται λογικής και σύνεσης.
Χρειάζεται, όμως ένα χαλινό ο ταξικός «φθόνος», χαλινό που έρχεται να
δώσει η χριστιανική θρησκεία απαντώντας μέσω της διδαχής: «Ο αποθανών δεδικαίωται από της αμαρτίας» (Ρω μ. 6,7).

ΕΒΔΟΜΗ
Την ίδια περίοδο η Σοφία Βακάκη - Χωριατοπούλου ανοίγει και ένα κατάστημα παιδικών ειδών & ρουχισμού στο Κολωνάκι με την επωνυμία «Cinderella».
Δέκα χρόνια αργότερα, η πυρκαγιά (ολοκληρωτική καταστροφή) στο ένα
από τα δύο εργοστάσια παιγνιδιών της El Greco, αυτό της Άνω Γλυφάδας,
υποχρεώνει τον νεαρό γιό της οικογένειας Απόστολο Βακάκη (Mr. Jumbo)
να επιστρέψει εσπευσμένα από το Κόβεντρι (Warwick University) της Αγγλίας, όπου σπούδαζε λογιστικά και finance.
Η El Greco συνεχίζει την παραγωγή από το εργοστάσιο της Ζακύνθου
πλέον, το οποίο βρισκόταν δίπλα στη πολυτελή καλοκαιρινή κατοικία της
οικογένειας Βακάκη. Εκεί ο Απόστολος Βακάκης διαμένει 3 χρόνια και
σταδιακά γίνεται πρόεδρος της εταιρίας, κληρονομώντας ως πολύτιμα
εφόδια την πολυετή εμπειρία, τις γνώσεις, αλλά και το τεράστιο πλέον
όνομα της οικογένειας Βακάκη στο χώρο του παιγνιδιού.
Τραγική σύμπτωση! Στα 23 του ο Απόστολος Βακάκης από ένα ατύχημα
(πυρκαγιά) πέφτει στα «βαθιά» των επιχειρήσεων. Στα 23 του χρόνια και
ο Γιώργος Βακάκης (γιός Απόστολου) από ένα άλλο ατύχημα, τροχαίο
αυτή τη φορά, σκοτώνεται με την Πόρσε του πατέρα του, τερματίζοντας
τόσο νωρίς και άδοξα, το κύκλο της ζωή του.
Συνεχίζοντας, την οικογενειακή αναδρομή φτάνουμε στο 1990 όπου ο
Απόστολος Βακάκης πουλάει την El Greco στην πολυεθνική Hasbro. Μέχρι
τότε τα παιγνίδια της οικογένειας Βακάκη είχαν γίνει must στα παιδιά
των δεκαετιών ’70 & ’80. Θυμόμαστε τα πιο διάσημα εξ αυτών. Η «BibiBo», ο «Τζον Τζον», η «Πατατούφα», οι «Τρεχαλίτσες», ο «Φασουλέτος»,
το «Μικρό μου Πόνυ», «Κάστρα & Πολιορκητές», οι «Κεραυνοί της Ασφάλτου», ο «Αγκαλίτσας-Φωτεινούλης», η «Οικογένεια Γλυκοπατάτας», κ.α.
Ήδη όμως έχει ιδρυθεί το πρώτο κατάστημα Jumbo στη Γλυφάδα (1986).
Το ίδια περίοδο ο Απόστολος Βακάκης με τα Jumbo, περνάει το κατώφλι
του Χρηματιστηρίου Αθηνών, αντλώντας περίπου (σημερινά) δύο εκατομμύρια ευρώ. Ακολούθησε η αλματώδης επέκταση της επιχείρησης. Μεσοσταθμός η χρονιά του 2004, όταν αναλαμβάνει ύστερα από πλειοδοτικό
διαγωνισμό, το δικαίωμα αποκλειστικής παραγωγής και εμπορίας της Μασκότ του 2004 για τους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Αλλά ας δούμε τη διαδρομή της οικογένειας Βακάκη
και πως φτάσαμε στα «Jumbo».
Το 1954 γεννιέται ο Mr. Jumbo, όπως συνηθίζει ο κόσμος να αποκαλεί, τον
Απόστολο (Τόλη) Βακάκη, στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου.
Την ίδια χρονιά ο πρόεδρος Νάσερ κάνει το πραξικόπημα, όπου και ξεκινάει μια πολυετής σταδιακή σειρά αλλαγών, στη ζωή των ξένων αποίκων
της σπουδαίας αυτής βόρειοαφρικανικής χώρας.
Έτσι το 1962 και λόγω των δυσμενών πολιτικών εξελίξεων στην Αίγυπτο,
οι γονείς του Απόστολου (Τόλη) Βακάκη, ήτοι το ανδρόγυνο Γιώργος Βακάκης και Σοφία (Φιφή) Χωριατοπούλου, μεταναστεύουν από την Αλεξάνδρεια, στην «μητέρα» Ελλάδα, αφήνοντας πίσω τους μια σημαντική
περιουσία από την επιχείρηση καφεκοπτείου που κατείχαν. Κατάφεραν να
πάρουν μαζί τους μόνο τιμαλφή είδη (κοσμήματα, κλπ).
Στην Ελλάδα όμως τα πράγματα δεν ήταν καλύτερα εκείνη την εποχή.
Έτσι πήραν την απόφαση και εγκαταστάθηκαν για λίγο στο Μιλάνο της
Ιταλίας, όπου εργάστηκαν σε εργοστάσιο κατασκευής παιδικών παιγνιδιών, κυρίως λούτρινων (συνθετικό υλικό, το οποίο μοιάζει με γούνα) ζώων
και κουκλών, με κυρίαρχο σκοπό να εκπαιδευτούν σε αυτό το είδος κατασκευής και εμπορίας.
Το 1964 η οικογένεια Γιώργου & Σοφίας Βακάκη επιστρέφει στην Ελλάδα
και στήνει μια μικρή επιχείρηση κατασκευής λούτρινων ζώων. Δύο χρόνια αργότερα και με αρχικό κεφάλαιο τα κοσμήματα της Σοφίας ΒακάκηΧωριατοπούλου, τα οποία αγόρασε ο τότε μεγαλο-εργοστασιάρχης
Μποδοσάκης, κατασκευάζει την πρώτη μικρή βιοτεχνία παιγνιδιών με λούτρινα ζωάκια και με την επωνυμία «El Greco».
Έτσι φτάνουμε στη περίοδο της Χούντας. Η Σοφία (Φιφή) Βακάκη - Χωριατοπούλου ήταν πρώτη ξαδέρφη του Αντώνη (Τοτός) Χωριατόπουλου,
υπουργού βιομηχανίας της τότε κυβερνήσεως Γεωργίου Παπαδόπουλου.
Ο Αντώνης Χωριατόπουλος (επίσης εξ Αλεξανδρείας Αιγύπτου) ήταν παντρεμένος με την Ειρήνη Σαλβάγου (εκ των ιδρυτών του Μουσείου Μπενάκη), κόρη του πάμπλουτου επίσης Αλεξανδρινού Κωνσταντίνου
Σαλβάγου. Με πρόδηλη τη βοήθεια του «ξαδέλφου υπουργού βιομηχανίας» η βιομηχανία της οικογένειας Βακάκη γιγαντώνει τις δραστηριότητές της, αποκτώντας τεράστια απήχηση στην Ελληνική αγορά,
δημιουργώντας δυνατό brand-name και στις κούκλες.

Από κει και ύστερα τα πράγματα είναι λίγο πολύ γνωστά σε όλους.
Η Jumbo σήμερα είναι μία αμιγώς Ελληνική εταιρεία όπου η κύρια
δραστηριότητά της είναι η λιανική πώληση παιχνιδιών, βρεφικών
ειδών, εποχικών ειδών, ειδών διακόσμησης και ειδών βιβλιοχαρτοπωλείου. Μέσα στα 30 χρόνια λειτουργίας της, η Εταιρεία εξελίχθηκε
σε μία από τις μεγαλύτερες Ελληνικές επιχειρήσεις λιανικής πώλησης
με 80 και πλέον καταστήματα. Τα 52 στην Ελλάδα, τα 24 σε έξι βαλκανικές χώρες και 5 στη Κύπρο.
Αυτά για τον Mr. Jumbo την οικογένεια Βακάκη και την εταιρία El
Greco και ακολούθως Jumbo.
Υπάρχει όμως και η άλλη πλευρά. Ο σάλος που δημιούργησαν οι τρεις
δηλώσεις του Απόστολου Βακάκη στο «Πρώτο Θέμα» στις 7/1/2012
και συγκεκριμένα στο «Οικονομικό ένθετο Business Stories».
«Αν σήμερα μιλάνε κάποιοι για ανεμογεννήτριες, δεν καταλαβαίνω
γιατί να μη γίνει όλη η Μακρόνησος ένα πάρκο ανεμογεννητριών, αντί
να αποτελεί το νησί των εγκαταλελειμμένων χαλασμάτων. Να δοθούν
λοιπόν απεριόριστες χρήσεις γης χωρίς δυνατότητα του συστήματος
να εκβιάσει και να πουληθούν άμεσα στους ξένους, να έρθουν να
επενδύσουν. Γιατί να μη νοικιαστούν - ή και να πουληθούν ακόμη - η
Μακρόνησος και η Γυάρος;».
«Έχει καμία σημασία το ποιος είναι ο ιδιοκτήτης της Μακρονήσου; Σημασία έχει η Μακρόνησος να δίνει πλούτο στον ελληνικό λαό. Αλλάζει
η ζωή του ανθρώπου αν ο Όλυμπος ήταν στην ιδιοκτησία των Γερμανών;».
«Αν δίναμε την Ακρόπολη στη διαχείριση των Ιαπώνων, να είστε σίγουρη ότι θα λειτουργούσε 24 ώρες το 24ωρο, επτά μέρες τη βδομάδα. Η Ακρόπολη είναι ένα προϊόν που θα έπρεπε να δουλεύει ακόμα

και την Πρωτοχρονιά».
Ο συνεντευξιαζόμενος προκάλεσε ποικίλα αρνητικά τότε σχόλια, καθώς
ζητούσε να πουληθούν άμεσα η Μακρόνησος και η Γυάρος, να γίνει ο
Όλυμπος ιδιοκτησία των Γερμανών και να τεθεί το «προϊόν» Ακρόπολη
στη διαχείριση των Ιαπώνων. Και όλα αυτά στο όνομα της «ανάπτυξης»,
την οποία θα διασφαλίζουν «ιδεολογικά προσκείμενοι» δικαστές.

Η προσωπική ζωή του Απόστολου Βακάκη
Ο Απ. Βακάκης παντρεύτηκε την περουβιανής καταγωγής, Εύη Γιατίλη, με
την οποία απέκτησε τα τρία παιδιά του, τη Χριστίνα, τη Σοφία και τον εκλιπόντα σήμερα Γιώργο. Ο γάμος τους, όμως, δεν κράτησε πολύ. Μετά τον
χωρισμό τους ο Mr. Jumbo είχε δημιουργήσει σχέσεις με θυγατέρες γνωστών οικογενειών, όπως η Αλίκη Μπενρουμπή, του ομώνυμου Ομίλου εμπορίας και εισαγωγής ηλεκτρικών συσκευών, και στη συνέχεια η Ειρήνη
Παναγοπούλου, κόρη του γνωστού εφοπλιστή Περικλή Παναγόπουλου
πρώην ιδιοκτήτη της Attica Group.
Μετά και τον τραγικό θάνατο του γιού του Γιώργου, η διαδοχή αναμένεται
να περάσει στην κόρη του Σοφία, η οποία εργάζεται ήδη στην εταιρία και
κατέχει θέση και στο Δ.Σ. της Jumbo

Κλείνοντας θα σταθούμε δίχως ίχνος στηλίτευσης στα
συμπεράσματα του τραγικού ατυχήματος, σημειώνοντας
επιγραμματικά και άνευ ιδιαίτερου σχολιασμού συγκεκριμένα στοιχεία της πολύκροτης αυτής υπόθεσης.
Το «μοιραίο» Porsche σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες ήταν
του Απόστολου Βακάκη. Λόγω βλάβης του προσωπικού αυτοκινήτου
(Mercedes) του γιού του Γιώργου, ο πατέρας του παραχώρησε την
Porsche για να πάει στην Αράχωβα. Όμως, δεν επρόκειτο για μια απλή
Porsche Boxter ή Cayman των 230 ίππων, αλλά για την «911 (997) GT2 s
Turbo» των περίπου 550 ίππων! Ένα αυτοκίνητο με χαρακτηριστικά «πίστας» (αγωνιστικό). Η ίδια η εταιρία Porsche συνιστά πριν την αγορά
και οδήγηση της, τριήμερο σεμινάριο ειδικής εκπαίδευσης χειρισμού.
Καθίσταται εύληπτο λοιπόν ότι δεν αφήνεις ένα τέτοιο «ειδικό» όχημα
στα χέρια ενός 23χρονου αγοριού με σχεδόν μηδενική εμπειρία οδήγησης, αφού από τα 4 χρόνια που κατείχε το δίπλωμα οδήγησης, τα 3 οδηγούσε στις ΗΠΑ όπου ως γνωστό, κανείς εκεί δεν υπερβαίνει τα 120
χλμ/ώρα! Όποια κι αν ήταν η κατάσταση του οχήματος ή των ελαστικών
όπου ακούστηκαν διάφορα, ελάσσονος όμως σημασίας.
Το «μαρτυρολόγιο» της … Porsche.
Η Γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία Porsche φαίνεται να έχει το θλιβερό
προνόμιο να αιματοκυλεί τις Ελληνικές μεγαλοαστικές οικογένειες. Τα
αυτοκίνητά της έχουν σκοτώσει ή τραυματίσει σοβαρά, αρκετούς γόνους
γνωστών και πολύ πλούσιων οικογενειών. Δεν θα δώσουμε τα ονόματα
από σεβασμό σε αυτές τις οικογένειες, είναι όμως πολλές.
Εν κατακλείδι, τα αυτοκίνητα Porsche (ή άλλα συναφή «super cars») δεν
θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως κάποιο ξεχωριστό φαλλοκρατικό εργαλείο, αλλά να χειρίζονται με σύνεση και από ανθρώπους με ιδιαίτερη
πείρα στην οδήγηση και απύθμενη ωριμότητα στον χαρακτήρα.
Η δήλωση της οικογένειας Απόστολου Βακάκη για το τροχαίο:
«Ο Θεός μάς ζητά να διαχειριστούμε το αδιανόητο και να ζήσουμε με το
αφόρητο. Σε αυτές τις δύσκολες στιγμές, θέλουμε να εκφράσουμε τα
θερμά συλλυπητήρια μας και στις υπόλοιπες οικογένειες και να ευχαριστήσουμε για τη συμπαράσταση όλων στο θρήνο μας για την τραγική
πρόωρη απώλεια τριών νέων ανθρώπων και ενός παιδιού».
Στεκόμαστε με αφωνία στη μειλίχια στάση του Υπάτιου Πατμανόγλου.
Ο τραγικός σύζυγος και πατέρας που είδε με τα μάτια του να ξεκληρίζονται η αγαπημένη του σύζυγος, το 3χρονο αγοράκι του, ακόμα και το
μικρό σκυλάκι τους. Δεν του έμεινε απολύτως τίποτα κι όμως… ο νηφάλιος τρόπος που επέδειξε κατά τις συνεντεύξεις που έδωσε στα τηλεοπτικά μέσα, λίγες μόνο ώρες μετά την ολική απώλειας της οικογένειάς
του, πραγματικά σοκάρει!
Τραγική έμελλε και η μοίρα για τον συνοδηγό της Porsche, τον 24χρονο
Ανδρέα Γεωργακόπουλο. Έναν εξαιρετικό νέο, που πριν από λίγο μόνο
καιρό είχε ολοκληρώσει τις σπουδές του και εργαζόταν έξι μόλις μήνες
σε μια από τις ναυτιλιακές εταιρίες της πασίγνωστης εφοπλιστικής οικογένειας των αδερφών Μαρτίνου (Γιάννη, υιού Ντίνου Μαρτίνου), με
λαμπρό μέλλον μπροστά του. Οι συνάδελφοί του στην εταιρία, μίλησαν
στην «Ε» για έναν ήπιο χαρακτήρα, έναν πραγματικό νεαρό gentleman.
Αχώριστοι φίλοι με τον Γιώργο Βακάκη από μικρά παιδιά, αχώριστοι …
έως το τέλος!

4 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017 - ΣΕΛΙΔΑ 17

ΕΒΔΟΜΗ

Ασφαλής
οδήγηση και
υπερήλικες
Αναγκαιότητα, η άμεση νομοθετική ρύθμιση των όσων ισχύουν
για την ανανέωση των διπλωμάτων οδήγησης για υπερήλικες.
Τα ισχύοντα σήμερα για την ανανέωση διπλώματος είναι:
Μετά το 65ο έτος ηλικίας ο οδηγός οφείλει
να ανανεώνει κάθε πενταετία το δίπλωμά
του.
Μετά το 80ο έτος ηλικίας ο οδηγός οφείλει
να ανανεώνει το δίπλωμά του κάθε δύο
χρόνια περνώντας συγχρόνως από ειδική
ιατρική επιτροπή.
Και η μόνη υποχρέωση είναι η προσκόμιση
ιατρικών βεβαιώσεων από παθολόγο,
οφθαλμίατρο, νευρολόγο και ωτορινολα-

ρυγγολόγο.
Καθίσταται σαφές ότι το να είναι κάποιος
υγιής στις τέσσερις ανωτέρω ειδικότητες,
δεν σημαίνει ότι είναι και ικανός οδηγός.
Όλοι λίγο έως πολύ, έχουμε γίνει μάρτυρες
ατυχών περιστατικών στο δρόμο, με πρωταίτιους κάποιους υπερήλικες οδηγούς.
Από απλές περιπτώσεις, όπως η ανικανότητα στο «παρκάρισμα», έως σύνθετες τροχαίες εμπλοκές.
Αμέτρητοι όμως συμπολίτες μας πέφτουν
θύματα στην άσφαλτο, από τα χέρια εκείνων που στη δύση της ζωής τους, έχουν
χάσει την επαφή με τη πραγματικότητα και
πιστεύουν ότι είναι ακόμα… ικανοί για οδήγηση!
Υπερήλικα άτομα τα οποία είτε υπερεκτιμούν τις δυνάμεις τους, είτε δεν θέλουν να
χωνέψουν ότι απλά ήρθε το πλήρωμα του
χρόνου για να παρατήσουν, το βολάν!
Κι ενώ αυτά τα άτομα δεν μπορούν καλάκαλά να περπατήσουν, αδυνατούν να εξέλθουν ή εισέλθουν των οχημάτων τους,
οδηγούν δίχως να είναι ικανοί να ελέγχουν
«περισκοπικά» ούτε στο ελάχιστο, εντούτοις η πολιτεία τους επιτρέπει την οδήγηση
με μόνη απαίτηση για την ανανέωση διπλώ-

«Τι θα φορεθεί φέτος»...
Αρκετοί από τους ανάπηρους αθλητές, είναι ικανοποιημένοι
με τους αγώνες όπως αυτοί γίνονται μέχρι σήμερα και δεν
επιθυμούν να αλλάξει κάτι. Με αμέριστο σεβασμό σε αυτή
την άποψη και επιθυμία έχω να πω τα εξής. Ο αγωνιζόμενος
ανάπηρος αθλητής αισθάνεται ότι γίνεται αποδεκτός, ότι
εκτιμάται η προσπάθειά του και επιβραβεύεται, ενισχύεται
ψυχολογικά και χαίρεται γι’ αυτό. Η αθλητική του όμως προσπάθεια είναι ασύμμετρη, δυσανάλογη των δυνατοτήτων
του και συγκριτικά άδικη. Φανταστείτε σε μια άλλη «γη»,
όπου το κυρίαρχο είδος θα ήταν οι πίθηκοι και οι άνθρωποι
τα ανάπηρα μέλη αυτής της κοινωνίας, οι τελευταίοι να
αγωνίζονταν, για να κερδίσουν το σεβασμό και την αποδοχή των πιθήκων, μόνο σε πιθηκίσια αγωνίσματα όπως
π.χ. άλματα από δέντρο σε δέντρο, διάνυση απόστασης
με κληματσίδες, ή σκαρφάλωμα σε κοκκοφοίνικες.
Ακόμα και ο Ταρζάν θα ήταν χειρότερος κι από τον χειρότερο πίθηκο!!

Ανάπηρε φίλε και συνάνθρωπέ μου. Έχεις κερδίσει
το σεβασμό και την αποδοχή μου, προτού καν αγωνιστείς. Συναντήθηκες με την αναπηρία ΑΔΙΚΑ και δίχως
συνειδητή ευθύνη. Η καθημερινότητά σου αποτελεί από
μόνη της, το μέγιστο αγώνα και η επιβίωσή και διαβίωσή σου
τη μέγιστη νίκη. Δε θέλω να βλέπω από τις κερκίδες δέκα
παραπληγικούς να διανύουν μια απόσταση με αναπηρικά καρότσια και στο τέλος από μέσα μου να λέω «…κοίτα τι μπορεί να κάνει ο ανάπηρος…». Θέλω να κάτσω μαζί σου στο
καρότσι, να στερηθώ έστω για λίγο, το πλεονέκτημα της αρτιμέλειάς μου, να με νικήσεις ή να σε νικήσω (αδιάφορο) και
στο τέλος να πάρω μέσα μου, λίγο από τη γνώση και το
βάρος σου. Η πολιτισμένη κοινωνία μας, οφείλει να δημιουργήσει τίμιους, δίκαιους, συμμετρικούς, συγκριτικούς και
ευπρεπείς αγώνες για σένα, για την ίδια και προς τιμήν σου.
Ακόμα και τότε, πάλι εσύ θα είσαι ο νικητής. Για να γίνει
όμως κάτι τέτοιο, χρειάζεται ανθρώπους, τολμηρούς, γνώστες, συνετούς, ηθικούς και πρωτοπόρους. Και αν νομίζεις
ότι θέλεις και σου αρέσουν οι αγώνες ως έχουν, κάνεις
λάθος. Χειραγωγείσαι και εσύ και εγώ.

ματος, τέσσερις απλές ιατρικές γνωματεύσεις, που άλλοτε δίνονται και … τηλεφωνικά!! Και ο νοών νοείτω.
Και έτσι με τα παράβολα των ο νομοθέτης
έχει «οπλίσει» το χέρι του υπερήλικα οδηγού που αδυνατεί να οδηγήσει και αμέσως
μετά την παραλαβή του νέου διπλώματος,
ξεκινά να αποτελεί δημόσιο κίνδυνο.

Ευθύνη σαφώς υπάρχει και ανάμεσα στους
συγγενείς του υποψήφιου «θύτη», που ενώ
γνωρίζουν ότι ο παππούς ή η γιαγιά δεν
μπορούν να «σταθούν όρθιοι», εντούτοις
τους αφήνουν να οδηγούν υπό το φόβο μην
τους στενοχωρήσουν. Όμως θα πρέπει να
κατανοήσουν ότι αυτή η στενάχωρη ίσως
ενδοοικογενειακή κατάσταση… στοιχίζει
ανθρώπινες ζωές!
Πόσοι το συνειδητοποιούν αυτό; Ελάχιστοι

ΧΕΙΡΑΓΩΓΗΣΗ
Πώς θα αντιδρούσαμε, αν κάποιος προσπαθούσε να μας επιβάλει, τι να θέλουμε, τι να μας αρέσει, τι να προτιμούμε και
ακόμα περισσότερο τι να σκεφτόμαστε; Δε θα τον αντιμετωπίζαμε ως πρόθεση παρεμβατισμού και παραβίαση των ατομικών μας δικαιωμάτων και της ελευθερίας μας; Και πως θα
αντιδρούσαμε άραγε, αν διαπιστώναμε ότι κάτι τέτοιο ήδη
συμβαίνει με επιτυχία και τη δική μας, δυστυχώς, αμέριστη συνεργασία και υποταγή;
Κάθε Χειμώνα πληροφορούμαστε, τι θα φορεθεί το καλοκαίρι και κάθε Άνοιξη, τι θα φορεθεί το Φθινόπωρο. Το χειρότερο όμως είναι ότι αυτές οι «προβλέψεις» πάντοτε

Η ΑΝΑΠΗΡΙΑ
ΣΤΟΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΜΑΣ
ΚΟΣΜΟ
επαληθεύονται. Ακόμα χειρότερο και δυστυχώς βουλητικά και
αισθητικά πιο προσβλητικό, είναι ότι τελικά μάς αρέσει κιόλας!
Και ο όποιος/όποια δεν ακολουθήσει αυτές τις προαναγγελθείσες, μαζικές αισθητικές εντολές είναι εκτός μόδας (κακό!).
Όποιος τις ακολουθήσει είναι σικ! Σκωπτικά ΜΜΕ και τηλεοπτικά υποπροϊόντα, θα επιβραβεύσουν και θα χλευάσουν αντίστοιχα, όχι μόνο το μοδάτο ή όχι ντύσιμο, αλλά το ίδιο το
πρόσωπο, τις επιλογές και την αισθητική του, με αποτέλεσμα
τελικά την πειθήνια προσαρμογή του, στα κελεύσματα μίας
δοτής και μαζικής επιβολής. Φυσικά, ως πλειοψηφία δεν αντιδρούμε καίτοι γνωρίζουμε ότι γι’ αυτό, ευθύνονται απροκάλυπτα, εταιρείες μόδας και τεράστια οικονομικά συμφέροντα.
Κατά τον ίδιο τρόπο και με την ίδια τεχνική χειραγώγησης διαμορφώνονται απόψεις και αντιλήψεις πλειοψηφικές, για θέματα πολιτικά, οικονομικά, κοινωνικά, θρησκευτικά, επιστήμης,
τεχνών και κάθε είδους. Κι όμως η κάθε τύπου χειραγώγηση,
διαχρονικά νικάει. Τι είναι λοιπόν αυτό που οι χειραγωγοί «κά-

είναι εκείνοι που καταθέτουν το δίπλωμα
μονάχοι τους.
Σύσταση στο υπουργείο:
Άμεση αναθεώρηση της διαδικασίας ανανέωσης διπλώματος σε άτομα άνω των 80
ετών.
Να καταστεί υποχρεωτική η επανεξέταση
ικανότητας οδήγησης και η επανεξέταση
των γνώσεων του Κ.Ο.Κ. (οδήγηση & γραπτά). Αυτό σημαίνει πλήρης εξέταση από
τους εξεταστές του Υπουργείου Συγκοινωνιών, κατά τον ίδιο τρόπο που εξετάζονται
οι νέοι οδηγοί. Κι αυτό κάθε τρία χρόνια,
διατηρώντας παράλληλα και την προσκόμιση των τεσσάρων ιατρικών βεβαιώσεων,
κάθε χρόνο.
Αξίζει να τονιστεί ότι δεν θα πρέπει να λογίζεται από τον «νομοθέτη» το πολιτικό κόστος σ’ αυτές τις περιπτώσεις, Κοντολογίς,
η πιθανότητα από την εξουσία να φοβάται
μήπως και τυχόν στεναχωρήσει κάποια υπερήλικα «ψηφαλάκια», δεν θα πρέπει να αποτελεί τροχοπέδη στην εφαρμογή του
αυτονόητου. Γιατί εδώ μιλάμε για ανθρώπινες απώλειες και ανείπωτο πόνο.
Βασίλης Κασιμάτης

νουν» καλύτερα, ώστε να εξυπηρετούν τα συμφέροντά τους;
Εκμεταλλεύονται την πρόθεση και φυσική τάση του ανθρώπου
να ομαδοποιείται και να αισθάνεται αποδεκτός, μέσα στην
ψεύτικη ασφάλεια της κάθε πλειοψηφίας. Άλλωστε η εκμετάλλευση των εκάστοτε πλειοψηφιών, συνιστά επιρροή, εξουσία,
δύναμη και χρήμα. Όπου υπάρχουν τα παραπάνω συναντούμε
πάντοτε χειραγώγηση. Ο εχθρός της χειραγώγησης είναι η
ελευθερία (φυσικά με τη σχετική της έννοια, αφού η απόλυτη,
δεν είναι αυτονόητα, εν ζωή επιτεύξιμη).
Ας αναρωτηθούμε λοιπόν, κάθε φορά που εκφράζουμε μια
άποψη πλειοψηφική, μία επιθυμία ή ακόμα και σχόλιο, κάθε
φορά που υιοθετούμε μία πρακτική ή επιλογή ως «αυτονόητα»
σωστή ή «δική» μας, αν είναι πράγματι δική μας ή μας επιβλήθηκε άνωθεν με το μηχανισμό της χειραγώγησης του «τι
θα φορεθεί φέτος»! Αν μάλιστα σκεφτούμε ότι για τα πιο
σπουδαία επιτεύγματα, από καταβολής κόσμου, εμπνευστές και δημιουργοί τους ήταν συνήθως, μειοψηφίες και
άτομα (και μάλιστα πολλοί εξ’ αυτών, περιθωριοποιήθηκαν
και τιμωρήθηκαν σκληρά, γι’ αυτό το λόγο) ίσως πρέπει να
είμαστε πιο επιεικείς με όλους εκείνους οι οποίοι πήδηξαν
ή θέλουν να πηδήξουν «έξω από τη γυάλα» ή το «μαντρί»
που έχει κακοκαιρία. Αυτή η κακοκαιρία δεν είναι μετεωρολογική και έχει υπεύθυνο. Φταίει ο ιδιοκτήτης της γυάλας ή ο βοσκός, με εκτελεστικά όργανα τα άλλα ψάρια ή
πρόβατα τα οποία τιμωρούν κάθε αυτόνομη, ελεύθερη,
ανεξάρτητη, πρωτοπόρα και διαφοροποιημένη βούληση. Ο
ιδιοκτήτης θέλει απλώς ένα ωραίο μπιμπελό για όσο ζήσουν
και ο βοσκός, κρέας, γάλα και μαλλί! Και για να τα κρατήσουν
όλα μαζί, απειλούν με τα φοβικά αφηγήματα, είτε της κακοκαιρίας είτε του λύκου. Δε θέλω να είμαι και ούτε είμαι ψάρι
ή πρόβατο. Δε θέλω ο ανάπηρος συνάνθρωπός μου, να πασχίζει για να κερδίσει την αποδοχή και το σεβασμό μου ως προς
την αναπηρία του, εκθέτοντάς την, αγωνιζόμενος άνισα και
ασύμμετρα. Κάτι τέτοιο πιστεύω ότι αποτελεί προσβολή για το
ίδιο το κοινωνικό μας σύστημα ως προς την αξιακή του υπόσταση. Ένα σύστημα το οποίο συχνά εχθρεύεται την αλήθεια,
υιοθετώντας (αναφερόμενο στους ανάπηρους ανθρώπους)
λαϊκίστικες και υποκριτικές διατυπώσεις άγονης και ανέξοδης
κολακείας όπως π.χ. άτομα με ειδικές ικανότητες ή ιδιαίτερα
προτερήματα!
Το επόμενο άρθρο θα έχει τίτλο «Λαϊκισμός και Αναπηρία»

Aλέξανδρος Καλοχριστιανάκης
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ATHENS STARTUP
AWARDS: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΒΡΑΒΕΙΩΝ
Το ΕΒΕΑ σε συνεργασία με την Περιφέρεια
Αττικής προκηρύσσουν, τα
Βραβεία
ATHENS STARTUP AWARDS για Καινοτόμες Νεοφυείς Επιχειρήσεις. Οι υποψήφιες
προς βράβευση νεοφυείς επιχειρήσεις είναι
υποχρεωμένες να προσκομίσουν δικαιολογητικά ή τεκμηριωμένη σχετική επιχειρηματολογία
βάσει
των
οποίων
θα
αποδεικνύεται επαρκώς ο καινοτομικός χαρακτήρας των προϊόντων και/ή των υπηρεσιών τους. Τα εν λόγω προϊόντα ή
υπηρεσίες οφείλουν να διαφοροποιούνται,
ουσιαστικά, από άλλα ομοειδή που κυκλοφορούν ή κυκλοφορούσαν στο παρελθόν.
Πέραν αυτών, θα συνεκτιμηθεί εάν και κατά
πόσο καλύπτουν νέες ανάγκες καθώς και η
εξαγωγική προοπτική και η εξωστρέφεια
τους. Oι υποψηφιότητες υποβάλλονται
ηλεκτρονικά μέχρι και την Παρασκευή
7/4/2017, στο www.THEAthensincube.gr και
τα δικαιολογητικά στο ΕΒΕΑ (Ακαδημίας 7,
106 71 Αθήνα, 8ος όροφος), κα Χ. Κουντουριώτη τηλ. 211-1036905, email: info@theathensincube.gr

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ
& ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
ΓΕΡΑΚΑΣ 24.2.2017
ΑΡ. ΠΡΩΤ. οικ. 789/16964
Κλεισθένους 402, Γέρακας, 15344
Πληροφορίες: Χ. Κύρκου,
τηλ. 210 6135010, Fax: 210 6137.920
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ανακοινώνουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 14 Ν. 998/79 όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα, κατόπιν των αρ. οικ. 38222/29.7.2016 έγγραφο ΥΠ.ΕΝ. περί διαβίβασης
φακέλλου τροποποίησης ΑΕΠΟ για τα
έργα συλλογής, μεταφοράς, επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων των περιοχών Κορωπίου, Παιανίας Ανατ. Αττικής,
αρ. 5475/90143/4.11.2016 & 266/5994/
32.1.2017 αιτήσεις, βάσει των οποίων σε εφαρμογή της παρ. 5, αρθ. 45, Ν.
998/79, όπως τροποποιήθηκε με το αρθ.
36, Ν. 4280/14, εκδόθηκε η αρ.
782/16394/23-2-2017 Πράξη Χαρακτηρισμού της υπηρεσίας μας που έλαβε
ΑΔΑ: 7ΦΩΦΟΡΙΚ-ΠΣΤ και ΚΑΔΑ: 56608,
για έκταση εμβαδού [11,66617] στρ.
(έντεκα στρεμμάτων και εξήντα έξι χιλιάδων εξακοσίων δέκα επτά δεκάκις

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Περιφέρεια ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ
Εργο: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΛΕΙΔΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΩΝΗΣ
Προϋπ 59.812 ευρώ (με Φ.Π.Α. 24%)
Πηγή ΣΑΤΑ
Χρήση 2017
ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Κ.Α.: 25.7336.17
Α.Μ.:03/2017
CPV:42130000-9
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 2024
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου
διακηρύττει ότι εκθέτει σε δημόσιο
μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με το σύστημα
της προσφοράς επιμέρους ποσοστά έκπτωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95§2α του
Ν4412/16, για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση του έργου:

ΕΒΔΟΜΗ

Αποσύρεται το
«Frutomania σοκολάτα»
από τον ΕΦΕΤ
Στο πλαίσιο υποδοχής καταγγελιών πολιτών, έχουν ξεκινήσει σχετικοί έλεγχοι για
την άμεση ανάκληση / απόσυρση της συνολικής ποσότητας της παρτίδας που αφορά
στο προϊόν "γλύκισμα με γεύση σοκολάτα", με την εμπορική ονομασία «Frutomania
σοκολάτα»,
με
ημερομηνία
ανάλωσης μέχρι 19/3, σε πολυσυσκευασία
των 3x140 γρ. έκαστο, που παράγεται από
την εταιρεία ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε. και διατίθεται
στη λιανική πώληση, στo οποίο διαπιστώθηκε αλλοίωση των οργανοληπτικών χαρακτήρων (οσμή, υφή).
Ο
Ε.Φ.Ε.Τ.
απαίτησε
την
άμεση
ανάκληση/απόσυρση του συνόλου της συγκεκριμένης παρτίδας του ανωτέρω προϊόντος από την εσωτερική αγορά και ήδη
βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχετικοί έλεγχοι
σε συνεργασία και με την παραγωγό εταιρεία. Καλούνται οι καταναλωτές, που το
έχουν ήδη προμηθευτεί να μην το καταναλώσουν.

χιλιοστών του στρέμματος), αποτελούμενης από τα τμήματα με στοιχεία Ε1
(Α1, Α2, Α3,..., Α339, Α1), με εμβαδόν
[6,58569] στρ., Ε2 (Β10, 11, Α146,
Α147,... Α160, Β9, Β10), με εμβαδόν [0,
73371] στρ. & Ε3 (Α128, Α129, ...Α146,
Β11, Γ1, Α128) με εμβαδόν [4,34677]
στρ., που βρίσκεται στη θέση «Χαμολιά», περιφέρειας Δήμου Μαρκοπούλου
Μεσογαίας, Αττικής.
Με την πράξη αυτή, η ως άνω έκταση
που απεικονίζεται στο από Ιανουαρίου
2017 τοπογραφικό διάγραμμα του Πολιτικού Μηχανικού Δημητρίου Αργυρόπουλου κλ. 1:500, με αριθμ. Σχεδίου ΛΤ-9, με
μπλε το Ε1, κόκκινη το Ε2 και πράσινη
διαγράμμιση το Ε3, με ενσωματωμένο
φύλλο χάρτου ΓΥΣ 6458/7 κλίμακας
1:5000 & Πίνακα Συντεταγμένων Κορυφών ΕΓΣΑ ‘87, χαρακτηρίζεται ως εξής:
1. Το τμήμα με στοχεία Ε3 (Α128,
Α129,..., Α146, Β11, Γ1, Α128), εμβαδόν
[4,34677] στρ. και πράσινη διαγράμμιση
ως δασική έκταση, της παρ. 2 αρθ. 3 Ν.
998/79, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με
την παρ. 1 του Ν. 3208/03, ως έκταση
υπαγόμενη στις διατάξεις της δασικής
νομοθεσίας, η οποία μαζί με εκεί συνυπάρχουσα χλωρίδα και πανίδα αποτελεί
μέσω της αμοιβαίας αλληλεξάρτησης
και αλληλεπίδρασης, ιδιαίτερη βιοκοινότητα (δασοβιοκοινότητα) και ιδιαίτερο
φυσικό περιβάλλον (δασογενές).

2. Τα τμήματα με στοιχεία Ε1 (Α1, Α2,
Α3,..., Α339, Α1) εμβαδόν [6,58560] στρ.
& Ε2 (Β10, Β11, Α146, Α147,..., Α160,
Β9, Β10) με εμβαδόν [0, 73371] στρ., με
μπλε και κόκκινη διαγράμμιση αντίστοιχα, ως βραχώδης έκταση της παρ.
5, εδ. β, του αρθ. 3 Ν. 998/79, όπως
αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ. 4
του αρθ. 32 του Ν. 4280/14, σύμφωνα
και με το αρθ. 5, του Π.Δ. 32/16, υπαγόμενη στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας.
Από απόψεως ωφελιμότητας ολόκληρη
η πιο πάνω έκταση υπάγεται στο εδάφιο
ε’ της παρ. 1 αρθ. 4 Ν. 998/79 και από
απόψεως θέσεως στα εδάφια β’ & ζ’ της
παρ. 2 αρθ. 4 Ν. 998/79.
Κατά της Πράξης επιτρέπονται αντιρρήσεις, εντός προθεσμίας εξήντα (60)
ημερών από της επιδόσεως ή κοινοποιήσεως, ή σε κάθε άλλη περίπτωση από
την ανάρτηση στον ειδικό δικτυακό
τόπο, κατόπιν καταβολής παραβόλου
ενώπιον της Τεχνικής Επιτροπής Εξέταξης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.), Αγίου
Ιωάννου 65, Αγία Παρασκευή, από κάθε
φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει έννομο συμφέρον.
Ε.Γ.Γ.Α.Δ.Α.
Ο Δασάρχης Πεντέλης α/α
Αθανάσιος Ρέππας
Δασολόγος
ΓΕΡΑΚΑΣ 24.2.17

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΛΕΙΔΩΝ ΣΤΟ
ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΩΝΗΣ
Προϋπολογισμού Δαπάνης 59.811,51
ευρώ. ( με ΦΠΑ 24%)
Η Δημοπρασία θα γίνει την 4-4-2017
ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 (λήξη
επιδόσεως προσφορών) στα γραφεία της Δνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ραφήνας Πικερμίου (ΑΡΑΦΗΝΙΔΩΝ ΑΛΩΝ
12, 19009 ΡΑΦΗΝΑ).
Στην δημοπρασία γίνονται δεκτές
 Εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ τάξεως Α1
καί άνω (άρθρο 59 του Ν.4278/2014
(ΦΕΚ 157/Α/4-8-2014) για έργα
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ και εργοληπτικές κοινοπραξίες βάσει του άρθρου 3 της
απόφασης ΕΔ2α/01/27/ΦΝ294/18-385, και επιχειρήσεις εγγεγραμμένες
στα Νομαρχιακά Μητρώα και είναι
πτυχιούχοι
- Εργοδηγοί, Επιχειρηματίες, Εμπειροτέχνες και πτυχιούχοι ΤΕΙ και
ΚΑΤΕΕ με απόδειξη της αντίστοι-

χης εμπειρίας τους σε συνάρτηση
με τον Προϋπολογισμό του έργου
- Aλλοδαπές επιχειρήσεις που αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει
έργα παρόμοια [ποιοτικά και ποσοτικά] με το δημοπρατούμενο.
Η εγγύηση συμμετοχής στην δημοπρασία είναι 964,70 ευρώ και θα
απευθύνεται προς το Δήμο Ραφήνας-Πικερμίου της Περιφέρειας Αττικής και συντάσσεται σύμφωνα με
το άρθρο 15 της Διακήρυξης.
Το χρονικό διάστημα δέσμευσης
της προσφοράς είναι μέχρι
4/11/2017
Περισσότερες πληροφορίες δίδονται στα γραφεία της Δνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου
Ραφήνας Πικερμίου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, που βρίσκονται στην παραπάνω
διεύθυνση και στα τηλέφωνα
2294321001
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΟΥΡΝΟΥΣ
Δήμαρχος

Γραφείο Εξυπηρέτησης και Υποστήριξης Δανειοληπτών
Εγκαινιάστηκε το πρώτο Γραφείο Εξυπηρέτησης και Υποστήριξης Δανειοληπτών (ΓΕΥΔ),
από τον υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, Δημήτρη Παπαδημητρίου, στο κεντρικό κτίριο της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, την Τετάρτη, 1 Μαρτίου.
Το Γραφείο Εξυπηρέτησης και Υποστήριξης Δανειοληπτών (ΓΕΥΔ), θα στεγάζεται στο ισόγειο του κτιρίου επί της λεωφόρου Αθηνών 196-198, στου Ρέντη, και θα είναι στη διάθεση
των πολιτών και ο δικτυακός χώρος της ΕΓΔΙΧ (www.keyd.gov.gr), ο οποίος περιλαμβάνει
μια διαδραστική πλατφόρμα, χρηστική για τους λιγότερο εξοικειωμένους, η οποία βοηθά
βήμα-βήμα στη διαμόρφωση συνδυαστικής αντίληψης για το προστατευτικό θεσμικό πλαίσιο της υπερχρέωσης, προσφέροντας εξατομικευμένες λύσεις.

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, www.vvv.gov.gr
Βούλα: 28-2-2017 / Aρ. Πρωτ.: 7262
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΙΚΟΥ ΣΑΡΩΘΡΟΥ 4 ΚΥΒΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ»
Ο Δήμαρχος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοιχτό Διαγωνισμό για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΙΚΟΥ ΣΑΡΩΘΡΟΥ 4 ΚΥΒΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ» με ηλεκτρονικές προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης
την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής η οποία
εκτιμάται βάσει των κριτηρίων που αναφέρονται στο παράρτημα Β της διακήρυξης και της με α/α 4/2017 μελέτης
της Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης, προϋπολογισμού 200.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και αναλυτικά ανά ομάδα:
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΑΘΑΡΗ
ΦΠΑ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΕΙΔΟΣ
ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ
ΑΞΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΣΑΡΩΘΡΟ 4 ΚΥΒΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ
το οποίο περιλαμβάνει
-Υδραυλικό υποβοηθούμενο σύστημα πέδησης
-Ανεξάρτητη (μπρος – πίσω) ανάρτηση
-Δεξαμενή απορριμμάτων από ανοξείδωτο χάλυβα
1
161.290,33 € 38.709,75 € 200.000,00 €
γεωμετρικής χωρητικότητας τουλάχιστον 4m3
-Θάλαμο οδήγησης με τουλάχιστον δύο θέσεις χειριστού
-Σύστημα υψηλής πίεσης νερού με διάταξη πιστολιού
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
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 4/2016
και την με αρ. Πρωτ. 6589/22-2-2017 σχετική Διακήρυξη ,τον Ν. 4155/2013 (Φ.Ε.Κ. 120Α/29-05-2013) Εθνικό σύστημα ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων.
Η καταληκτική ημερομηνία είναι την Δευτέρα 27-3-2017 και ώρα λήξης 10:30 π.μ., κατά την οποία λήγει η προθεσμία 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 ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ
ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr,
Τετάρτη 1-3-2017
Παρασκευή 3-3-2017 Δευτέρα 27-3-2017 και
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
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: 38851
Η δαπάνη της προμήθειας θα βαρύνει τους κωδικούς εξόδων :
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΕΤΟΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ
Κ.Α.
ΠΟΣΟ
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
2017
Κ.Α. 20- 7131.025
200.000,00 €
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Χρηματοδότηση της σύμβασης
Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους και βαρύνει τους ανωτέρω κωδικούς του προϋπολογισμού του Δήμου
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 ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη 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 3.225,81 €
Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης εκδίδεται υπέρ του φορέα με τον οποίο υπογράφεται η σύμβαση και υπολογίζεται στο 5% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς το Φ.Π.Α.
Η περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δημοσιευθεί στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας 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
συνόλου των δημοσιεύσεων που προβλέπονται από τον ν.4412/2016 και το ν. 3548/07, θα καταβάλλονται σε κάθε
περίπτωση 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
www.vvv.gov.gr και στην ιστοσελίδα του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών 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
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ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΡΑΦΗΝΑΣ
παρέχει υπηρεσίες σε χρήστες εξαρτησιογόνων ουσιών
και τις οικογένειές τους
Το ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ανήκει
στο Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων
Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) και απευθύνεται
σε χρήστες εξαρτησιογόνων ουσιών άνω των 21 ετών και τις οικογένειές τους, στοχεύοντας
στην απεξάρτηση, στην εκπαίδευση και στην κοινωνική επανένταξη των μελών του.
Οι υπηρεσίες του προγράμματος
παρέχονται δωρεάν και χωρίς λίστες αναμονής. Η προσέλευση
στο πρόγραμμα είναι εθελοντική
και δεν χορηγούνται φαρμακευτικές ή υποκατάστατες ουσίες για
την αντιμετώπιση της εξάρτησης.
Το Συμβουλευτικό Κέντρο Ραφήνας δημιουργήθηκε από το
ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ σε συνεργασία με το Δήμο Ραφήνας, με
στόχο να διευκολυνθεί η πρόσβαση των ανθρώπων που αντιμετωπίζουν
πρόβλημα
τοξικοεξάρτησης και διαμένουν
στην Ανατολική Αττική.
Το Συμβουλευτικό Κέντρο Ραφήνας παρέχει υπηρεσίες σε χρήστες εξαρτησιογόνων ουσιών και
τις οικογένειές τους, παράλληλα

υλοποιεί δράσεις πρόληψης και
ενημέρωσης.

Τα μέσα που χρησιμοποιούνται
είναι τα εξής:

Πιο συγκεκριμένα, οι στόχοι του
Συμβουλευτικού Κέντρου είναι:
Ενημέρωση και συμβουλευτική σε
χρήστες εξαρτησιογόνων ουσιών
και τις οικογένειές τους
Υποστήριξη και συμβουλευτική σε
ατομικό και ομαδικό επίπεδο με
στόχο την κινητοποίηση των χρηστών για θεραπεία και την παραπομπή τους στο κατάλληλο
θεραπευτικό πλαίσιο
Συμβουλευτική και υποστήριξη σε
γονείς, αδέλφια, συντρόφους
εξαρτημένων
Ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας
για το πρόβλημα των εξαρτησιογόνων ουσιών και τις μεθόδους
αντιμετώπισής τους
Ανάπτυξη δραστηριοτήτων πρόληψης (συμβουλευτική γονέων, ενημέρωση σχολικής κοινότητας,
ενημέρωση φορέων υγείας και
ομάδων εργαζομένων)
Ενημέρωση για τις υπηρεσίες του
θεραπευτικού
προγράμματος
ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

- ατομικά ραντεβού
- ατομική και ομαδική συμβουλευτική
- ενημερωτικές συναντήσεις με
εργαζομένους στο χώρο υγείας
(φαρμακεία, κέντρα υγείας, ιατροί)
- ενημερωτικές και συμβουλευτικές συναντήσεις με δασκάλους,
καθηγητές, γονείς
- συνεργασία με πολιτιστικούς οργανισμούς για την ανάπτυξη δημιουργικών δραστηριοτήτων
Το Συμβουλευτικό Κέντρο Ραφήνας στεγάζεται στη Λεωφ. Μαραθώνος, στον ξύλινο οικίσκο, στη
διασταύρωση Ραφήνας. Η λειτουργία του κέντρου είναι καθημερινή από τις 09:00 – 17:00 εκτός
Σαββάτου & Κυριακής. Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να
επικοινωνείτε με την κα Δέσποινα
Καπετανάκη στο τηλέφωνο 22940
– 79900 ή στο email ssr@ketheaparemvasi.gr

«Το σχολείο της οικογένειας,
η οικογένεια του σχολείου»
Κύκλος ομιλιών στο Δήμο Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης
Κύκλο ομιλιών με θέμα «Το σχολείο της οικογένειας. Η οικογένεια του σχολείου» διοργανώνει ο
Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης συνεχίζοντας
την προσπάθεια διοργάνωσης σειράς σεμιναρίων
και ομιλιών που πραγματεύονται ζητήματα που απασχολούν εκπαιδευτικούς και γονείς.
Οι ομιλίες, που απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
και γονείς, θα οργανωθούν σε συνεργασία με τη θεραπευτική μονάδα για το παιδί «Σπύρου Δοξιάδη»
και την ψυχολόγο του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής 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 είσοδος είναι δωρεάν.
Παρασκευή 10 Μαρτίου, ώρα 19.00

Τα καινούργια δεδομένα πάνω στις μαθησιακές δυσκολίες και τα προβλήματα συμπεριφοράς στην κα-

νονική 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.
Παρασκευή 17 Μαρτίου, ώρα 19.00
Τεχνικές Διαχείρισης Μελέτης
Τσαγκάρη Αγγελική – Εκπαιδευτική Ψυχολόγος, Ειδική Διαγνωστική και Θεραπευτική Μονάδα για το
παιδί «Σπ. Δοξιάδης».
Παρασκευή 31 Μαρτίου, ώρα 19.00
Πώς να βελτιώσετε την επικοινωνία με τα παιδιά
σας
Λαναρά Όλγα – Ψυχολόγος, Ειδική Διαγνωστική και
Θεραπευτική Μονάδα για το παιδί «Σπ. Δοξιάδης».
Για πληροφορίες: 213 2019907

ΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΣ ΤΑΦΟΣ
Πωλείται οικογενειακός τάφος στο Κοιμητήριο της Βούλας.
Τηλ. επικοινωνίας κ. Φώτη 6951391521,
6980722881.

ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ
Nέα, με ιατρικές γνώσεις, ζητάει εργασία
γραμματειακής υποστήριξης σε ιατρεία.
Τηλ. 6974024166
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟ Ι.Χ.
Από χέρι ιδιώτη, ζητάει ιδιώτης να αγοράσει
αυτοκίνητο μεταχειρισμένο σε καλή κατάσταση με λίγα χιλιόμετρα, κάτω από 1600 κυβικά. Πληροφορίες Πέτρος 6977729300.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΟ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ Οικόπεδο στη Βούλα, περιοχή
Εξοχή 880μ. γωνιακό με παλαιά μονοκατοικία τηλ. 6979776467.

Eκλογές στις Τοπικές
του “Ποταμιού”
Τη Κυριακή 19 φεβρουαρίου 2107 πραγματοποιήθηκαν στην τοπική οργάνωση 3Β Κρωπίας Σαρωνικού
Λαυρίου του κόμματος "Το Ποταμι", εκλογές για την
ανάδειξη νέας γραμματείας και για την ανανέωση εμπιστοσύνης στα μέλη που συμμετέχουν στην μεγάλη
συγκέντρωση των αντιπροσώπων.
Γραμματέας του κόμματος επανεξελέγει ο Άρης Δ.
Δημητρίου. Αναπληρωτής Γραμματέας εξελέγει για
πρώτη φορά ο Ηλίας Αθανασόπουλος.

Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή
για τα παιδιά SOS 1056
«Το Χαμόγελο του Παιδιού» παρέχει τις εξειδικευμένες
υπηρεσίες του και βρίσκεται δίπλα σε ΚΑΘΕ παιδί που
έχει πέσει θύμα σωματικής, σεξουαλικής και ψυχολογικής
κακοποίησης, παραμέλησης, bullying, παράνομης διακίνησης κι εμπορίας στην Ελλάδα με στόχο ΠΑΝΤΑ την ολιστική αντιμετώπιση κάθε μορφής βίας. Οι υπηρεσίες
παρέχονται δωρεάν στο σύνολο των παιδιών που βρίσκονται στην Ελλάδα, ανεξάρτητα από εθνικότητα και
θρήσκευμα.

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

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

N E O Ι ΑΤ Ρ Ε Ι Ο
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ
ΕΝΑΡΞΗ ΙΑΤΡΕΙΟΥ
Ψυχίατρος - Ψυχοθεραπευτής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΜΠΟΥΤΑΚΗΣ MD.Msc

Τσακωνιάτης Ν. Μιχάλης
ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΣ
HΠΑΤΟΛΟΓΟΣ
ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Ερμή Σουρλαντζή 12 Κορωπί
Τηλ. 2130 423 303, 6944 145 594

Διδάκτωρ Παν/μίου Αθηνών
EΠΙΣΤ/ΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΛΙΝ.ΕΚΠΑ
EΠΙΣΤ/ΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ Hospital Center

Δέχεται κατόπιν ραντεβού

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

email: tsakoniatism@gmail.com

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

Πνευμονολόγος – Φυματιολόγος

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ, MD

Πιλιλίτσης Λεωνίδας

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

Πιστοποιημένος ιατρός ΕΟΠΥΥ

ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ

Eιδικευθείς εις Α’ Χειρουργική Κλινική ΓΝΑ “ΛΑΪΚΟ”
Μετεκπαιδευθείς εις Montefiore Medical Center, New York, USA
ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
ΚΗΛΕΣ - ΧΟΛΟΚΥΣΤΟΠΑΘΕΙΕΣ
ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΠΑΘΕΙΕΣ - ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΜΑΣΤΟΥ
ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΠΟΔΙ - ΣΠΙΛΟΙ - ΛΙΠΩΜΑΤΑ

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

Εργασθείς επί 20ετία στην Αγγλία
τ.Διευθυντής:
Royal Bolton Hospital - Bangor Hospital - Livorno Hospital
Εξειδίκευση υπερηχογράφησης: Kings College Hospital

Βασ. Παύλου 7 Βούλα
Τηλ. 2108957436, Κιν. 6978181435

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

ikaraiskos@gmx.com
www.ikaraiskos.gr

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 9.30π.μ - 1.30μ.μ
Απογεύματα Δευτέρα, Τετάρτη & Πέμπτη 6μ.μ – 8μ.μ
Τρίτη και Παρασκευή απόγευμα με Ραντεβού

Διγενή 12 Βούλα - Τηλ. 210.8951.194 - 6942574688

email: anastassopulos@yahoo.co.uk

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

Ειδικός Ρευματολόγος

ΙΑΣΩΝ Α. ΠΕΤΡΟΥΤΣΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β. ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ

Ορθoπεδικός - Χειρουργός

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

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

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

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

ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΣ ΙΑΤΡΟΣ
ΕΛΕΝΗ Κ. ΓΚΡΕΚΙΔΟΥ
Πιστοποιημένος ιατρός ΕΟΠΥΥ
Παρακολούθηση Αρτηριακής Υπέρτασης, Σακχαρώδης Διαβήτης,
Οστεοπόρωση, Δυσλιπιδαιμία, Προληπτικός Έλεγχος,
Λοιμώξεις, Τραύματα,
Συνταγογράφηση όλων των ταμείων
Καθημερινά 9.30 πμ – 1.30 μμ και 6.00 μμ – 9.00 μμ
Δέχεται κατόπιν ραντεβού

Διγενή 12 ΒΟΥΛΑ , Τηλ : 210.899.2267 - 6943876101

Ιατρός Ομίλου “ΥΓΕΙΑ”

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

NOΣOKOMEIO:
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Κέντρο:

213 2163000

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

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

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

4 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017 - ΣΕΛΙΔΑ 21

ΕΒΔΟΜΗ

...για την υγειά μας
Σημαντικότερες αιτίες απώλειεας ακοής
Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι- από τους οποίους πολλοί
είναι νέοι- σε παγκόσμιο επίπεδο, χάνουν κάθε χρόνο
την ακοή τους, η απώλεια της οποίας έχει άμεση αρνητική επίπτωση στην ποιότητα ζωής τους.
Για το λόγο αυτό η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (ΠΟΥ),
με αφορμή την Διεθνή Ημέρα για το Αυτί και την Ακοή
(3η Μαρτίου) ζητά την ευαισθητοποίηση των πολιτών
καθώς η απώλεια της ακοής είναι μία από τις διαδεδομένες αναπηρίες των αισθήσεων παγκοσμίως.
Σήμερα, πάντα σύμφωνα με τα στοιχεία της ΠΟΥ, πάνω
από 275 εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο αντιμετωπίζουν σοβαρό προβλήματα ακοής ή είναι κωφοί, κι
ένα μεγάλο ποσοστό απ αυτούς είναι νέοι!
Στην Ευρώπη εκτιμάται ότι 73 εκατομμύρια άνθρωποι εμφανίζουν μείωση ακοής μεγαλύτερη του επιπέδου 25bd,
ενώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρόβλημα βαρηκοΐας
έχουν 55 εκατομμύρια. Στην Ελλάδα οι βαρήκοοι υπολογίζονται στις 900.00 και τα παιδιά μέχρι 18 χρόνων
στις 65.000.
Σε παγκόσμιο επίπεδο εκτιμάται ότι τα επόμενα χρόνια
μειωμένη ακουστική ικανότητα θα έχουν πάνω από 700
εκατομμύρια άνθρωποι!
«Η απώλεια της ακοής οφείλεται σε πολλές αιτίες, αλλά
κυρίως στους νέους που ζουν στις ανεπτυγμένες δυτικές κοινωνίες η βασική αιτία είναι ο θόρυβος» αναφέρει
ο Χειρουργός Ωτορινολαρυγγολόγος Μηνάς Ν. Αρτόπουλος, Διευθυντής του Τμήματος Χειρουργικής Τραχήλου-Θυρεοειδούς της ΩΡΛ κλινικής του «ΜΗΤΕΡΑ».
Εάν ανησυχείτε ότι κάποιο άτομο από το κοντινό σας
περιβάλλον, δεν ακούει καλά παρατηρήστε αν:
• Δυσκολεύεται να κατανοήσει τους συνομιλητές του και
τους ζητά επανειλημμένα να επαναλάβουν αυτά που
είπαν ή να μιλούν πιο δυνατά
• Δυσκολεύεται να παρακολουθήσει τηλεόραση ή να
ακούσει ραδιόφωνο σε φυσιολογική ένταση

Γιατρικό για άφθες...
Ποιο είναι όμως το λαχανικό που βοηθά να εξαφανιστούν και να επουλωθούν γρήγορα οι άφθες;
Το καρότο! Το συγκεκεκριμένο λαχανικό είναι
πλούσιο σε καροτένια και βιταμίνη C, έχει ισχυρή
αντιοξειδωτική και αντισηπτική δράση.
Για να επουλωθούν γρήγορα οι άφθες ακολουθήστε την παρακάτω συνταγή:
Βράστε 2 καρότα για 15 λεπτά σε 2 φλιτζάνια νερό
και, αφού αφήσετε το νερό να κρυώσει, κάνετε με
αυτό στοματικές πλύσεις. Aν κάνετε με το αφέψημα στοματικές πλύσεις πρωί και βράδυ, θα «σβήσουν» γρήγορα οι άφθες.

• Αρνείται ότι έχει απώλεια ακοής και κατηγορεί τους
άλλους ότι μουρμουρίζουν
• Έχει βουητό / σφύριγμα στο ένα ή και στα δύο αυτιά
• Αποσύρεται από κοινωνικές δραστηριότητες και συζητήσεις
• Προσπαθεί να ελέγξει τις συνομιλίες με το να μιλά
αυτός περισσότερο
Εάν ισχύουν κάποια από τα παραπάνω συμβουλεύστε
τον να απευθυνθεί σε ένα γιατρό ΩΡΛ.

τότητα οι χειρουργικές επεμβάσεις να γίνονται αμιγώς
ενδοσκοπικά και ελάχιστα επεμβατικά με άριστα αποτελέσματα».
Από την πλευρά της η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας
αναφέρει ότι τα προβλήματα ακοής μπορούν να αντιμετωπισθούν επαρκώς με μέτρα δημόσιας υγείας, όπως η
ανοσοποίηση, η βελτίωση της μητρικής και παιδικής
υγείας και οι ασφαλείς συνθήκες στους χώρους εργασίας.

ΟΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΕΣ ΑΙΤΙΕΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΑΚΟΗΣ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΑΡΗΚΟΙΑ

Σύμφωνα με τους επιστήμονες οι σημαντικότερες αιτίες, από τις οποίες χάνει κάποιος την ακοή του είναι:
― Θόρυβος (στον περιβάλλοντα χώρο εργασίας-διασκέδασης. Ένας στους οκτώ νέους στα αστικά κέντρα του
δυτικού κόσμου από τη δυνατή μουσική),
― Χρόνιες μολύνσεις του αυτιού,
― Ασθένειες (Ερυθρά, Ιλαρά, Μηνιγγίτιδα, Παρωτίτιδα),
― Φάρμακα ( στρεπτομυκίνη και η γενταμυκίνη ),
― Καρκινικοί όγκοι
― Τραυματισμοί αυτιού
― Γεροντική ηλικία,
― Ελλιποβαρές νεογνό (κάτω από 2,5 κιλά), νεογνικός
ίκτερος και έλλειψη οξυγόνου του νεογνού.
Η απώλεια της ακοής, σύμφωνα με τον Μ. Αρτόπουλο,
έχει άμεση αρνητική επίπτωση στην ποιότητα της ζωής
του ατόμου καθώς προκαλεί:
― Άγχος, νευρικότητα και κατάθλιψη,
― Δυσκολία στην επικοινωνία με μέλη της οικογένειας
και φίλους,
― Απομόνωση και απόσυρση,
― Εργασιακά προβλήματα,
― Πονοκέφαλος και αυξημένη αρτηριακή πίεση

4 2-3 στα 1000 παιδιά γεννιούνται με ανιχνεύσιμη βαρηκοΐα στο ένα ή και στα δύο αυτιά,
4 Περισσότερο από το 90% των βαρήκοων παιδιών προέρχονται από φυσιολογικούς γονείς,
4 Περίπου το 15% των ενηλίκων (άνω των 18 ετών) θα
παρουσιάσει βαρηκοΐα κάποια στιγμή της ζωής τους,
4 Στους ενήλικες (18-69 ετών), οι άνδρες έχουν τις διπλάσιες πιθανότητες για βαρηκοΐα σε σχέση με τις γυναίκες,
4 Ο ένας στους οκτώ (13%), από 12 ετών και πάνω, θα
αποκτήσει βαρηκοΐα και στα δύο αυτιά,
4 Το 10% των ενηλίκων θα βιώσει εμβοές (θόρυβο στα
αυτιά) που θα κρατήσει τουλάχιστον 5 λεπτά τον τελευταίο χρόνο,
4 Περίπου το 12% των ενηλίκων θα επωφεληθούν από
τη χρήση του ακουστικού βαρηκοΐας τον τελευταίο
χρόνο,
4 Τα 5 στα 6 παιδιά θα αρρωστήσουν από οξεία μέση
(πυώδη) ωτίτιδα στην ηλικία των τριών χρόνων.
http://www.artopoulos.com.gr

«Η σωστή αντιμετώπιση της απώλειας ακοής είναι η έγκυρη διάγνωση κι ανάλογα με την αιτία η αποκατάσταση
γίνεται με φαρμακευτική αγωγή ή εγχείρηση. Στην
έσχατη περίπτωση, γίνεται μέσω εφαρμογής ακουστικών βοηθημάτων» τονίζει ο χειρουργός και καταλήγει
«Σήμερα η εξέλιξη της τεχνολογίας μας δίνει την δυνα-

Παχυσαρκία:

Εθελοντικές αιμοδοσίες
στο Κέντρο Υγείας Βάρης
Στις 22 Μαρτίου 2017 και στις 20 Σεπτεμβρίου
2017, κατά τις ώρες από τις 4 μμ έως τις 7 μμ, θα
πραγματοποιηθούν δυο εθελοντικές αιμοδοσίες
της Τράπεζας Αίματος Δημοτικής Ενότητας Βάρης
, στο Κ.Υ.ΒΑΡΗΣ

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) καθημερινές. Περιορισμένος αριθμός, θα τηρηθεί σειρά
προτεραιότητας με ελεύθερη είσοδο.
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Πολύ καλό το ξεκίνημα της Εθνικής EOXA
στο Παγκόσμιο Βορείων Αθλημάτων

Δωρεάν μεταφορά στο
Final-4 Κυπέλλου
H γυναικεία ομάδα Βόλεϊ του Αθλητικού Ομίλου Μαρκοπούλου (Α.Ο.Μ.), προκρίθηκε και διεκδικεί το Κύπελλο, ανάμεσα σε πολλές σπουδαίες ομάδες.
συμμετέχει στο Final 4, που θα πραγματοποιηθεί το
Σάββατο, 4/3/2017, στο ΔΑΚ Γλυφάδας.
Για τη διευκόλυνση όσων θέλουν να παρακολουθήσουν τον αγώνα του μεγάλου ημιτελικού, ο Δήμος
Μαρκοπούλου, θα διαθέσει δωρεάν πούλμαν, μετ’ επιστροφής.
Τα πούλμαν θα αναχωρήσουν 2:45 μ.μ. από το Πόρτο
Ράφτη και 3.00 μ.μ. από το Μαρκόπουλο.

Πολύ καλό ήταν το ξεκίνημα για την
Εθνική μας ομάδα, στο Παγκόσμιο
Πρωτάθλημα χιονοδρομίας Βορείων
Αθλημάτων. Στην πρεμιέρα των
αγώνων στο Λάχτι της Φιλανδίας,
δύο αθλητές μας κατάφεραν να τερματίσουν στους δέκα πρώτους στα
προκριματικά αγωνίσματα των 5 και
10 χλμ. ΚΛ.
Η Μαρία Ντάνου, στα 5 χλμ. τερμάτισε στην 8η θέση με χρόνο 16:46,1

και 198,87, βαθμούς FIS από 32
αθλήτριες που ολοκλήρωσαν τον
αγώνα. Στο ίδιο αγώνισμα η Μελίνα
Μαγουλά ήταν 12η με χρόνο 17:10,8
και 219,39 βαθμούς FIS.
Ο Απόστολος Αγγέλης, στα 10 χλμ.
με χρόνο 27:58,5 και 138,93 βαθμούς FIS κατετάγη στην 10η θέση
μεταξύ 56 αθλητών που τερμάτισαν.
Ο αθλητής του ΕΟΣ Μετσόβου με τη
συγκεκριμένη επίδοση προκρίθηκε

Οι παγκορασίδες της ΑΣΠΕ Θέτις
αντίπαλες με το Μαρκόπουλο

και στην τελική φάση των αγωνισμάτων απόστασης. Ο Γιώργος Νάκας
είχε αξιοπρεπή εμφάνιση με την 25η
θέση και τους 191,99 βαθμούς FIS,
προσθέτοντας στην αθλητική του
καριέρα άλλη μια συμμετοχή σε μεγάλη διοργάνωση.

Πρωτέας Βούλας-Αθηναϊκός
Για τη 17η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Α1
των Γυναικών ο Πρωτέας Βούλας αντιμετωπίζει
εντός έδρας τον Αθηναϊκό.

Ωστόσο η αθλήτρια της ομάδας Pully Klein αποχώρησε με
τραυματισμό από την προπόνηση της Πέμπτης και οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για κάταγμα στον πέμπτο μετατάρσιο, κάτι που σημαίνει ότι η βραζιλιάνα ακραία θα
απουσιάσει από τον μεγάλο Ημιτελικό του Κυπέλλου Γυναικών το Σάββατο απέναντι στον Πανναξιακό.

Εντός έδρας αναμέτρηση δίνουν το Σάββατο (4/3,
21:00) με αντίπαλο το Μαρκόπουλο οι Παγκορασίδες του συλλόγου μας για την 4η αγωνιστική του
πρωταθλήματος της ΕΣΠΑΑΑ.

Η ομάδα του Πρωτέα θέλει να δώσει συνέχεια στα
θετικά αποτελέσματα και να παραμείνει σε τροχιά
play-off. Η αναμέτρηση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 5 Μαρτίου στις 12:30 στο κλειστό "Γ. Γεννηματάς".

ΣΕ ΚΑΛΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΟ ΕΦΗΒΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΜΠΑΣΚΕΤ ΤΟΥ ΑΝΑΓΥΡΟΥΝΤΑ ΒΑΡΗΣ
Με δύο νίκες και μία ήττα συνέχισε
στους τελευταίους αγώνες του στην Α'
Κατηγορία της ΕΣΚΑΝΑ το Εφηβικό
Τμήμα του Αναγυρούντα Βάρης.
Συγκεκριμένα
επικράτησε, εκτός
έδρας, του Πανελευσινιακού 62-68
(Φουστούκος 8, Καραμέτος 11, Δήμου
6, Πρωτόπαππας, Βαρβαρίγος 7, Δρίτσας 23, Χασάπης 9(1), Βουργουτζής 4,
Μπέλσης, Ζήνας), στον επόμενο επίσης επικράτησε, εντός, έναντι του Α.Ο.
Π. ΦΑΛΗΡΟΥ 60-45 (Φουστούκος 6,
Καραμέτος 2, Σμπίλης, Πρωτόπαππας,
Βαρβαρίγος 8(2), Δρίτσας 18(2), Χασάπης 10, Βουργουτζής 9(1), Μπέλσης,
Ζήνας 7, Λαμπρόπουλος, Παπανδρέου), ενώ στον 3ο ηττήθηκε, εκτός, από τον Ολυμπιακό 68-46 (Φουστούκος 11(3), Καραμέτος 2, Δήμου ,
Πρωτόπαππας 2, Βαρβαρίγος 5(1), Δρίτσας 8, Χασάπης 10(2), Βουργουτζής 2, Μπέλσης, Κεραμιδάς , Ζήνας
6, Λαμπρόπουλος).
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ΕΒΔΟΜΗ

«Βανδαλίζουν Δημοτικά κτήρια
στο Δήμο Φιλαδελφείας
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 – Κυριακή.
Η συμμετοχή υπολογίζεται στους 250 αθλητές και
αθλήτριες ηλικίας από 8 έως 15 ετών, με συνοδεία
των προπονητών και συνοδών (γονέων και κηδεμόνων). Τηλ. 210 8962.657.

Ανανεώνεται και παραμένει
ίδιο το Δ.Σ. του Π.Ο.Φ.Επ.Α
Tην Τετάρτη 15/2/2017 συγκροτήθηκε σε σώμα το
νεοεκλεγέν Διοικητικό Συμβούλιο του Π.Ο.Φ.Επ.Α.
που προέκυψε από τις εκλογές της 20.3.17. Τα μέλη
του Ομίλου ανανέωσαν την εμπιστοσύνη τους στο
απερχόμενο Δ.Σ., η σύνθεση του οποίου μετά από
ομόφωνη απόφαση όλων των μελών του, παραμένει
ως είχε:
ΠΡΟΕΔΡΟΣ, Πλακαντωνάκης Σταύρος
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ, Μακρής Άγγελος
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ, Θεοδωρίδης Θεόδωρος
ΤΑΜΙΑΣ, Καρατζάς Παναγιώτης
ΕΦΟΡΟΣ, Γιάκας Παναγιώτης (υπεύθυνος διεθνών
σχέσεων)
ΜΕΛΗ: Γιαλούρης Λουκάς, Σιψάς Κωνσταντίνος
ΑΝΑΠΛ. ΜΕΛΗ: Ρογκότης Παύλος, Αργυράκης
Ιωάννης, Θεοδώρου Παντελής, Καρατζάς Πρόδρομος
Για την Ελεγκτική Επιτροπή εξελέγησαν :
1. Βάγιας Γιώργος, 2. Βασιλειαδής Ισαάκ, 3. Φραγγινέας Σταύρος, 4. Γεώργιος Μπουσούνης
Κατά τη Γενική Συνέλευση της 13ης Φεβρουαρίου η
σημαντικότερη απόφαση που πάρθηκε ομόφωνα
ήταν η απελευθέρωση του καθεστώτως συμμετοχής
των ενεργών αθλητών από την νέα αγωνιστική περίοδο 2017-2018, ήτοι η κατάργηση όλων των περιορισμών (θέση στους πίνακες αξιολόγησης, πλήθος
ανά ομάδα, εντοπιότητα) με την προϋπόθεση ότι
αυτοί θα δηλώνονται με την αρχική δήλωση της ομάδας. Επανέρχεται επίσης και η μεταγραφική περίοδος (1-10 Ιανουαρίου) για τους βετεράνους αθλητές
(μή ενεργούς) που από την αρχή της περιόδου δεν
έχουν αγωνιστεί με κάποια ομάδα. Ο Εσωτερικός
Κανονισμός θα προσαρμοστεί ανάλογα στο τέλος
της φετινής περιόδου.

επιτίθενται σε όσους έχουν
διαφορετική άποψη»
Τα παιδιά, αυτά τα “αθώα” παιδιά,
που δεν έχουν το θάρρος, να δείξουν
το πρόσωπο τους, γιατί αυτά που κάνουν είναι καθοδηγούμενες “αλητείες”
και
χρειάζεται
τις
περισσότερες φορές να φοράνε κουκούλa για να κρύβονται και από τον
ίδιο τους τον εαυτό, έχουν παρεπιπτόντως, και εξασφαλισμένο “Άλλοθι”.
Σε ανακοίνωσή του ο
Δήμαρχος Νέας Φιλαδέλφειας σχετικά με τα όσα συμβαίνουν με
αφορμή το γήπεδο της ΠΑΕ - ΑΕΚ
αναφέρει τα εξής. «Το
τελευταίο τριήμερο, το
Κέντρο της Νέας Φιλαδέλφειας “πολιορκείται”
από ομάδα ατόμων που
βανδαλίζουν Δημοτικά
κτίρια και αυτοδιαχειριζόμενους χώρους, κάνουν
συγκεντρώσεις
έξω από το Δημαρχείο,
και απειλούν όποιον περαστικό μπορεί θεωρητικά να έχει διαφορετική
άποψη από αυτούς γύρω από το ζήτημα του γηπέδου της ΠΑΕ - ΑΕΚ Σε
μία πρωτοφανή επίδειξη ισχύος, με
φρασεολογία που παραπέμπει σε
σκοτεινές εποχές, επιχειρείται να
πειθαναγκαστούν οι «αντιφρονούντες» αιρετοί, πολίτες και συλλογικότητες να σιωπήσουν, αφού ακόμη και
η έκφραση διαφορετικής γνώμης θεωρείται πρόκληση! Τα παραπάνω πυροδοτούνται
από
εμπρηστικές
ανακοινώσεις και μεθοδευμένες
διαρροές, που επιχειρούν να στοχοποιήσουν αιρετούς, υπαλλήλους και
προσωπικά τον Δήμαρχο Άρη Βασιλόπουλο, αντιστρέφοντας την πραγματικότητα και βαφτίζοντας το
άσπρο –μαύρο.
Σε απόλυτη ευθυγράμμιση βρίσκονται δυστυχώς μέσα ενημέρωσης που
είτε δικαιολογούν ανοιχτά πράξεις

βίας ως «ένδειξη οργής» είτε σιωπούν “εκκωφαντικά” απέναντι σε φαινόμενα που απειλούν την ίδια τη
δημοκρατία και το δικαίωμα της ελευθερίας της έκφρασης.
Σήμερα, καλούμε όλα τα θεσμικά όργανα της πολιτείας και τη δικαιοσύνη
να αναλάβουν τις ευθύνες τους και
να διασφαλίσουν όχι μόνο την εύρυθμη λειτουργία της πόλης και των
συλλογικών οργάνων του Δήμου,
αλλά και την ίδια την ασφάλεια αιρετών και πολιτών. Καλούμε κάθε δημο-

κρατικό πολίτη, κάθε συλλογικότητα,
σωματείο και φορέα της πόλης να καταδικάσει προσπάθειες φίμωσης και
αυταρχισμού και να προστατεύσει το
δημοκρατικό δικαίωμα της ελεύθερης
έκφρασης πολιτών και αιρετών.
Δηλώνουμε τέλος προς πάσα κατεύθυνση ότι ο Δήμος λειτουργεί με
γνώμονα το συμφέρον των πολιτών
και όχι υπό το κράτος πιέσεων και
απειλών. Ευελπιστούμε ότι παρά την
κωλυσιεργία τόσων ετών, θα ανοίξει
επιτέλους ο διάλογος με στόχο την
εξεύρεση λύσεων που θα διασφαλίζουν τόσο το δικαίωμα της ΑΕΚ να
αποκτήσει γήπεδο όσο και την προστασία της πόλης και των πολιτών»
Τις πραγματικές θέσεις του Δήμου
καθώς και την αποκατάσταση της
αλήθειας για το θέμα του γηπέδου,
θα παρουσιάσει η δημοτική αρχή σε
συνέντευξη τύπου τις επόμενες ημέρες.

Πεζοπορία με τη “Νίκη” Κερατέας
Πεζοπορία σε ένα παραμυθένιο μονοπάτι, Άνω Παύλιανη - Αισθητικό
Πάρκο – Παραποτάμια -Υδροβιότοπος Τσιρού!
Την Κυριακή 12/3/17 το τμήμα Πεζοπορίας του Αθλητικού Ομίλου «ΝΙΚΗ
ΚΕΡΑΤΕΑΣ» διοργανώνει μονοήμερη εξόρμηση πεζοπορίας στο «χωριό
που ζουν οι νεράιδες», την μαγευτική Παύλιανη στην είσοδο του Εθνικού
Δρυμού της Oίτης. Η πεζοπορική διαδρομή είναι κυκλική, διάρκειας περίπου 3 ωρών, ιδανική για όλους! • Κόστος συμμετοχής 18 ευρώ.
Απαραίτητος εξοπλισμός: • Σακίδιο μεσαίου μεγέθους • Άρβυλα ή μποτάκι ή αδιάβροχη γαλότσα • Άνετο μακρύ παντελόνι • Επιπλέον μπλουζάκι μακρυμάνικο, φανέλα και μια μικρή πετσέτα, νερό, σνακς κλπ.

Δηλώσεις συμμετοχής και πληροφορίες στο τηλ.: 695 506 0365

γράφει ο ΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

Και, όλα αυτά συμβαίνουν, γιατί ο
πρώην Περιφερειάρχης Γ. Σγούρος,
έτσι γιατί του “κάπνισε” λες και ήταν
δικά του λεφτά και όχι λεφτά του Δημοσίο,υ ΧΑΡΙΣΕ 20 εκατομμύρια
ευρώ στον Μελισσανίδη για την Κατασκευή Ιδιωτικού ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ με
την ονομασία ΠΑΕ – ΑΕΚ……και
άλλα 10 εκατομμύρια ευρώ στον
Αλαφούζο για επέκταση - αναμόρφωση του δικού του ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ
με την ονομασία ΠΑΕ – ΠΑΟ…..Και
ενώ η κα. Δούρου και το κόμμα της ο
ΣΥΡΙΖΑ…..«έβριζαν θεούς και δαίμονες» μιλώντας για ΜΕΓΑ σκάνδαλο,
μόλις ήρθαν στην Κυβέρνηση Όλα
Καλά και Όλα Ωραία, ενώ θα μπορούσαν με αυτά τα ΛΕΦΤΑ σε συνεργασία
Δήμου και Ερασιτεχνικής ΑΕΚ Ιδιοκτήτρια του Οικοπέδου να γίνει ένα Αθλητικό – Πολιτιστικό Κέντρο με
εγκαταστάσεις για τα περισσότερα
Ολυμπιακά Αθλήματα με χιλιάδες Παιδιά σε καθημερινή βάση…… Το ίδιο θα
μπορούσε να γίνει με το Δήμο της
Αθήνας και τον Παναθηναϊκό……
Καμία υποχρέωση δεν έχει ο Ελληνικός Λαός να χρηματοδοτεί τα Μεγαλοαφεντικά των ΠΑΕ…….και να μην
ξεχνάμε, ότι, το Επαγγελματικό Ποδόσφαιρο (που δεν έχει καμία σχέση με
τον Αθλητισμό) παίζεται σε Γήπεδα
πληρωμένα από ΕΜΑΣ…… ΟΛΑ ΤΑ
ΓΗΠΕΔΑ…… Εάν λοιπόν θέλει δικό
του Γήπεδο ο Μελισσανίδης να αγοράσει μια έκταση και ας κάνει ότι θέλει…
….. κα ΔΟΥΡΟΥ· όχι άλλα εγκλήματα,
αρκετά έχει κάνει το κόμμα σας………

Επίθεση στον
Πρόεδρο του Δ.Σ.
καταγγέλει
ο Δήμαρχος
Με ανακοίνωσή του, 1.3, ο Δήμος
Νέας Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνας
καταγγέλλει πως ο πρόεδρος του
Δημοτικού Συμβουλίου, Γιώργος
Πάνος, δέχτηκε επίθεση από δέκα
«φερόμενους ως οπαδούς της
ΑΕΚ», όπως αναφέρεται. Μεταξύ
άλλων γίνεται λόγος για κλίμα βίας
και τρομοκρατίας. Το περιστατικό
ήταν η αιτία να αναβληθεί το χτεσινό
Δημοτικό Συμβούλιο

