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Όπου και αν με πήγαν οι
θεωρίες μου, βρήκα ότι
ένας ποιητής ήδη είχε
πάει εκεί.
Ζίγκμουντ Φρόυντ
Αυστριακός ψυχίατρος,1856-1939

Μέγα ΛΑΘΟΣ

Σύσκεψη για τη Μελέτη Διευθέτησης - Οριοθέτησης για το

η ένταξη στο ευρώ

Μέγα Ρέμα Ραφήνας!

Γράφει ο Γιάννης Τόλιος
Δεν αποφεύγεις έναν πόλεμο με το να τον αναβάλλεις!
Ν. Μακιαβέλλι

Το μέγα ρέμα Ραφήνας, απασχολεί Δήμους και κατοίκους της
ευρύτερης περιοχής
εδώ και πάρα πολλά
χρόνια.
Να ελπίσουμε ότι θα
προχωρήσει με ορθολογική μελέτη, που θα
σεβαστεί και τη χλωρίδα και την πανίδα της
περιοχής. Κάτι που
απαιτούν Δήμοι και οι
κάτοικοι.

Προλεγόμενα Κώστα Βενετσάνου
Σπανίως παραχωρώ τη στήλη μου σε μια προσωπικότητα - διακεκριμένη ή μη - αλλά θα επαναλάβω
τη σπάνια διάθεση και σήμερα, με τον διδάκτορα
Οικονομικών, πρόεδρο του ΜΑΧΩΜΕ και στέλεχος
της ΛΑ.Ε. Γιάννη Τόλιο, όπως και στο παρελθόν, με
τον Φώτη Κουβέλη, τον Βύρωνα Πολύδωρα κ.ά.
Το ακόλουθο άρθρο του Γιάννη Τόλιου είναι απόσπασμα της 2ης έκδοσης του λίαν επίκαιρου βιβλίου του: «Η μετάβαση στο Εθνικό νόμισμα».
Αφετηρία εξόδου από την κρίση, όπου με απλό,
όσο γίνεται τρόπο, καταδεικνύει, χωρίς να ξεφεύγει από την επιστημονική υπευθυνότητα και ανάλυση, γιατί ήταν μέγα λάθος η ένταξη στο ευρώ,
στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση (ΟΝΕ).
Μεγαλύτερο ωστόσο λάθος θα είναι η παραμονή σ’
αυτή, όπως έχει συνειδητοποιήσει το όλο και μεγαλύτερο, πλέον, μέρος του ελληνικού λαού.
Στο βιβλίο αυτό αναφέρει τις θετικές προοπτικές
της μετάβασης στο εθνικό Νόμισμα, όσο και τις
προσωρινές δυσκολίες. Κι ακόμα ξεκαθαρίζει πως
η μετάβαση στο Εθνικό Νόμισμα είναι αναγκαία
προϋπόθεση εξόδου από την κρίση, αλλά όχι από
μόνη της αρκετά ικανή. Κάνει μια αναφορά, όπως
είναι φυσικό, στο Γ’ Μνημόνιο, καθώς και στην
ΕΞΟΔΟ (exit) γενικά, για να καταλήξει στο γνωστό
«θέλει αρετή και τόλμη η ελευθερία»!
Συνέχεια στη σελ. 2

Σελίδα 18

Νέα Προεδρεία στους ΟΤΑ
Σελίδες 6, 7, 19

“Δεν θα δεχθούμε να γίνει
η Ελλάδα ευρωπαϊκή αποικία!”
Νότης Μαριάς
Σελίδες 19

Εγκαινιάζονται τα σχολικά
συγκροτήματα στο Κίτσι
Σελίδες 7

Μουσική Πανδαισία
με την Όλγα Βενέτη

Food Expo 2017
Συμμετέχουν και Δήμοι

Σελίδα 3

Σελίδες 7

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

Μέγα λάθος η
ένταξη στο ευρώ
Συνέχεια από τη σελ. 1

Να προσθέσω μόνον τούτο:
Η μάχη για την έξοδο από το ευρώ, είναι, όχι μόνο
προϋπόθεση για την έξοδο από την κρίση, αλλά προϋπόθεση για την ελευθερία μας ως Έθνους, προϋπόθεση για τη διασφάλιση των δημόσων αγαθών και της
ιδιωτικής περιουσίας μας. Προϋπόθεση για την αποφυγή ενός μελλοντικού αναπόφευκτου πολέμου καταστολής! Θα τ’ αναπτύξω σε προσεχή αρθρογραφία
μου.
Ο λόγος τώρα στον φιλοξενούμενο.

να κάνει με την ίδια τη θεσμική δομή της Ευρωζώνης, η οποία δεν επιτρέπει, όχι μόνο το σχεδιασμό
και υλοποίηση μιας εναλλακτικής οικονομικής πολιτικής, αλλά ούτε και μια αποτελεσματική αντικυκλική
οικονομική πολιτική, την οποία ωστόσο θεωρούν αναγκαία όλα τα πολιτικά κόμματα. Ο δεύτερος λόγος
έχει να κάνει με την ενίσχυση των τάσεων αποβιομηχάνισης και αναδιάρθρωσης της ελληνικής παραγωγικής βάσης προς τους τομείς των υπηρεσιών, της
κατανάλωσης και των τραπεζών. Οι συγκεκριμένοι τομείς αποδείχτηκαν αδύναμοι να αντεπεξέλθουν
στους κλυδωνισμούς της οικονομικής κρίσης, ενώ
από την άλλη δεν υπήρχαν μηχανισμοί κοινοτικής αλληλεγγύης, με δραματικές επιπτώσεις στον ελληνικό
λαό και συνολικά στη χώρα.

Η ένταξη στο ευρώ ήταν μέγα λάθος, το οποίο σήμερα αναγνωρίζουν ακόμα και οι πιο ακραιφνείς φιλοευρωπαϊστές, εντός και εκτός της χώρας.
Οι κυριότεροι λόγοι είναι τρεις. Ο πρώτος λόγος έχει

Διαβάστε ακόμη
Εγκαίνια, απολογισμός και εκλογές
στον ΣΠΑΥ
Σελ. 7
“Νιώθω πλήρης και βαθιά συγκινημένη” Μαρία Κιμπιζή
Σελ. 7
“1821: Η Λάκαινα Σταυριάνα ΣάβΣελ. 8
βαινα γιάννης κορναράκης
Άλλοι γιορτάζουν και άλλοι απουσιάζουν Φαίδρα Φραγκομανώλη - Κοκκόλα
Σελ. 9

Αποποίηση κληρονομιάς

Σελ. 9

Στον αέρα με ντρονς, στη γη με “ζέμΣελ. 10
πρα” Ηλέκτρα Βενετσάνου
14 Μαρτίου 1842: Υπογραφή Κατοχικού Δανείου!
Σελ. 11

Θαλής: Το πρώτο Mονοπώλιο με
Σελ. 14
κερδοφορία Πέτρου Ιωαννίδη

Τέλος, η Ελλάδα εισήλθε στην ONE ως «λαθρεπιβάτης», δηλαδή χωρίς να πληρεί τα «πραγματικά» αλλά
ούτε και τα «τυπικά» κριτήρια σύγκλισης (εισόδου).
Υπεύθυνοι για την ένταξη είναι οι αστικές δυνάμεις
της χώρας και οι κυρίαρχες ελίτ των Βρυξελλών, που
για διαφορετικούς λόγους μεθόδευσαν τη συμμετοχή
της, χωρίς να ενημερωθεί, ούτε να ερωτηθεί ο ελληνικός λαός για το τί σημαίνει Ευρωζώνη.
Ειδικότερα στο θέμα του ύψους του χρέους, έγινε το
γνωστό «μασάζ» με το swap της Goldman Sachs, ενώ
η ισοτιμία ευρώ/δραχμής υπερεκτιμήθηκε. Στην πορεία, η πολλά υποσχόμενη οικονομική σύγκλιση, μετατράπηκε γρήγορα σε απόκλιση. Οι πολιτικές
μνημονίων έδωσαν την «χαριστική βολή» με αποτέλεσμα η ελληνική οικονομία και ο ελληνικός λαός να
βιώνει σήμερα μια τρομερή καταβύθιση, που έχουν
φέρει τη χώρα στα πρόθυρα της Κόλασης! Κατά συνέπεια αν ήταν σοβαρό λάθος η ένταξη στην Ευρωζώνη, θα ήταν πολύ μεγαλύτερο λάθος η παραμονή
σ’ αυτήν.».

O Δήμος 3Β συνεδριάζει

Μεταφραφές παικτών· ο χορό των δις

Στην 5η συνεδρίαση του 2017 καλεί ο Δήμος 3Β,
την 20η Mαρτίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00,
για συζήτηση και λήψη απόφασης σε 29 θέματα
της Ημερήσιας Διάταξης. Ανάμεσα στα θέματα
είναι και οι ενοικιάσεις περιπτέρων και στις τρεις
κοινότητες του Δήμου.

Νίκος Γεωργόπουλος

Λεπτομέρειες www.ebdomi.com/προσεχή γεγονότα.

Η δημοσιογραφία δεν είναι γονατογράφημα Βασίλης Κασιμάτης
Σελ. 16
Σελ. 23

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

Ποιες θεσμικές ρυθμίσεις της Ευρωζώνης
και της Ε.Ε. θέτουν αξεπέραστα εμπόδια
στην πολιτική προοδευτικής – φιλολαϊκής
εξόδου από την κρίση;
Τόσο από τη μελέτη του ευρωπαϊκού – οικονομικού,
θεσμικού – πλαισίου της ΟΝΕ, όσο και από την πρόσφατη ελληνική εμπειρία, μπορούμε να διακρίνουμε
τα εξής εμπόδια που μπαίνουν στην πολιτική της προοδευτικής εξόδου από την κρίση: Πρώτον, το ίδιο το
πλαίσιο της ΟΝΕ δεν επιτρέπει, την ανάπτυξη αντικυκλικών οικονομικών πολιτικών, τόσο με δημοσιονομικά, όσο με νομισματικά και άλλα μέσα.
Χαρακτηριστική η δήλωση του προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζαν Κλωντ Γιούνκερ στις αρχές
του 2016, ότι: «δεν μπορεί να υπάρξει δημοκρατική
επιλογή ενάντια στις συνθήκες της Ε.Ε.». Δημιουργείται επομένως εντός της ΟΝΕ, ένας πολιτικός μονόδρομος επιβαλλόμενος με νομικά και θεσμικά
μέσα. Δεύτερον, οι υπερεξουσίες, της ΕΚΤ που καθορίζουν το εποπτικό πλαίσιο των συστημικών και μησυστημικών τραπεζών, καθώς και την παρεχόμενη
ρευστότητα στα τραπεζικά ιδρύματα των κρατώνμελών, παίζουν κρίσιμο ρόλο στην επιβολή της βούλησης των κυρίαρχων ελίτ της Ευρωζώνης, σε βάρος
των αδύναμων.
Τρίτον, η εξάρτηση συγκεκριμένων τομέων και κλάδων της εθνικής οικονομίας, από χρηματοδοτικά προγράμματα κοινοτικών ταμείων, τα οποία σε μια
ενδεχόμενη ρήξη με το πλαίσιο της ΟΝΕ, είναι πιθανό
να οδηγήσουν σε de facto διακοπή μέρους αν όχι του
συνόλου των κονδυλίων, δημιουργεί μια πρόσθετη
ασφυξία στην εθνική οικονομία.
Τέταρτον, η ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο της κοινοτικής νομοθεσίας, έχει δημιουργήσει συγκεκριμένους κανόνες στο «οικονομικό παιχνίδι» υπέρ των
ισχυρών πολυεθνικών και εθνικών ομίλων, που βραχυπρόθεσμα δημιουργούν σημαντικά προβλήματα
στην εφαρμογή ενός εναλλακτικού οικονομικού σχεδίου.
Τέλος οι δεσμεύσεις των δανειακών συμβάσεων και
των Μνημονίων δημιουργούν ένα ακόμα πιο ισχυρό
ασφυκτικό μηχανισμό ελέγχου και εποπτείας, που
δεν αφήνουν περιθώρια εφαρμογής εναλλακτικής πολιτικής με βάση τα συμφέροντα του ελληνικού λαού
και συνολικά της χώρας.

σ.σ. Επειδή όλα τα παραπάνω είναι γνωστά πλέον και
επώδυνα αισθητά, επιβάλλεται η άμεση (χτες) έξοδος
από την ΟΝΕ και αντικατάσταση του ευρώ με εθνικό
νόμισμα: Πρωτοποριακό, καινοτόμο, σύγχρονο, επαναστατικό. Και αυτό είναι το μοναδικό - όχι εναλλακτικό ή παράλληλο - Ηλεκτρονικό, χωρίς παρέμβαση
Τράπεζας και αναφορά ισοτιμίας στους συντελεστές
παραγωγής: Εργασία - Κεφάλαιο - Γη και Περιβάλλον
(Ήλιος, ατμόσφαιρα κ.λπ.).

Ιδρυτής: Αννα Βενετσάνου
Εκδότης - Διευθυντής: Ηλέκτρα Βενετσάνου
Σύμβουλος Εκδοσης: Κώστας H. Βενετσάνος
Σύμβουλος Σύνταξης: Βασίλης Κασιμάτης
Διακίνηση εντύπου: Κώστας Κ. Βενετσάνος

ΚΩΔΙΚΟΣ 4641

Ιδιοκτησία: Ηλέκτρα Βενετσάνου
(Διακριτικός τίτλος)

ΕΚΤΥΠΩΣΗ: NEWSPRESSHOLD
Tιμή φύλλου 0,10 - Συνδρομές: Ιδιώτες 10 €, Φορείς 50€

ΤΡΑΠΕΖA: ΕΘΝΙΚΗ 65600144193
GR 4601106560000065600144193

Η θέση της εφημερίδας - σε καμμιά περίπτωση - δεν
συμπίπτει οπωσδήποτε με τα ενυπόγραφα άρθρα.
Επιτρέπουμε την αναδημοσίευση κειμένων μας, με
την αναφορά στην ΕΒΔΟΜΗ και στο συντάκτη.
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Μουσική Πανδαισία
με την Όλγα Βενέτη
στον “Παρνασσό”
Μια αρμονική λυρική φωνή, μια εξαιρετική σκηνική παρουσία, μια θαυμάσια καλά “κουρδισμένη” ορχήστρα, με γνωστά κι αγαπημένα τραγούδια - ελληνικά και ξένα.
Τραγούδια του έρωτα και της αγάπης, τραγούδια που αγαπήσαμε - συνεπήραν το εκλεκτό κοινό της κατάμεστης
ιστορικής αίθουσας του φιλολογικού συλλόγου “Παρνασσός” το περασμένο Σάββατο 11.3.17.
«Όλα ξεκίνησαν από ένα γλυκό black forest και τη μυρωδιά
του αρώματος σε ένα
cafe της Αθήνας. Αργότερα προστέθηκαν οι μεγράφει ο
λωδίες»,
Αλέξιος Πρίφτης Διευθυντής της ορχήστρας.
Τραγούδια από το θέατρο, τον κινηματογράφο
και την τηλεόραση. Τραγούδια που όλα μαζί εκφράζουν τον ψυχισμό
μιας γυναίκας: Αγάπη,

Έρωτας, Μητρότητα, Πόνος, Λύπη, Χαρά...
Ενώ η Όλγα Βενέτη ένιωσε να ζωντανεύει για μια ακόμη
φορά το όνειρό της - το όνειρο κάθε καλλιτέχνη - ν’ ανοίγει η σκηνή “για εκείνην και τ’ όνειρό της, για ν’ αφήσει
τα συναισθήματά της να ταξιδέψουν στο χρόνο” και να μεταπηδήσουν στο χώρο του θεάτρου, στο αγαπημένο κοινό
της, μέσα από πολύ αγαπημένες μελωδίες του ξένου και

του ελληνικού ρεπερτορίου, του κινηματογράφου κυρίως.
Ν’ αναφέρουμε μερικά για να ταξιδέψουμε νοερά κι όσους
δεν είχαν την ευκαιρία ν’ απολαύσουν το άκουσμά τους:
Sous Le Ciel De Paris, Έλα σε μένα, Ότι τραγουδώ, Don’t
Cry For Me Argentina, La Vie En Rose, Αν θυμηθείς τ’
όνειρό μου, Ενας ουρανός μ’ αστέρια.

Κυκλοφόρησε από τις ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΚΑΡΑΒΑΙΟΣ
η ποιητική συλλογή

«Παραδείσια πουλιά στο καπέλο μου»
της Πόπης Παντελάκη
Είμαι η Άνοιξη
Η φύση ανθισμένη γελώντας
τραγουδά τ’ όνομά σου.
Οι λεμονιές στέλνουν με τον άνεμο
την ευωδιά σου.
Μεθυσμένα τ’ αηδόνια κελαηδούν
κι ακούω τη φωνή σου.
Ο ήλιος έχει το χαμόγελό σου.
Ο ουρανός κλέβει χρώμα από τα μάτια σου.
Ανασαίνω βαθιά και γεμίζω ενέργεια.
σε κάθε πόρο του κορμιού μου
φυτρώνουν παπαρούνες και κυκλάμινα.
Είμαι η Άνοιξη στην καρδιά του παγόβουνου
κι έχω στολιστεί μόνο για σένα.

Σχήμα 17Χ24
χαρτί σαμουά 120 γρ.
μαλακό εξώφυλλο
σελίδες 64
τιμή 10 ευρώ

Τα στάχυα του Μέλλοντος
Οι έφηβοι δρασκελίζουν τις μέρες
γελώντας.
Κρεμούν κατακόκκινα κεράσια
στ’ αυτιά τους
και τρέχουν να συναντήσουν
το καλοκαίρι
με το δρεπάνι της ελπίδας
να θερίσουν τα ξανθά στάχυα
του μέλλοντος.

Εκδόσεις Σκαραβαίος, Παπάγου 6 Βούλα, τηλ. 210 8959.004, press@ebdomi.com
Zητήστε το στα Βιβλιοπωλεία

Γίνε συνδρομητής στην ΕΒΔΟΜΗ για να τη βρίσκεις στην πόρτα σου!
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«H Πόλη»
του Μάρτιν Κριμπ
ΚΑΘΕ ΔΕΥΤΕΡΑ ΚΑΙ ΤΡΙΤΗ μέχρι 11/4
Ο θεατρικός οργανισμός ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ συνεχίζει
μέχρι την Μεγάλη Τρίτη 11 Απριλίου τις παραστάσεις του έργου του Μάρτιν Κριμπ «Η ΠΟΛΗ,» σε
σκηνοθεσία Χρίστου Λύγκα, στο Θέατρο Δημήτρης
Ροντήρης.
Στο έργο «Η Πόλη», ο Μάρτιν Κριμπ, ένας από τους σημαντικότερους σύγχρονους Άγγλους συγγραφείς, αποτυπώνει τη διαρκή ανησυχία και το βουβό
φόβο στο δημόσιο και ιδιωτικό τοπίο μιας σύγχρονης μεγαλούπολης.
Τρία πρόσωπα αγωνίζονται να δώσουν νόημα σε έναν
σουρεαλιστικό και υπό κατάρρευση κόσμο. Ζουν σε μια
Πόλη που κυριαρχεί η ανασφάλεια, η αποξένωση, μια γενικευμένη καταδίωξη όλων. Ο Μάρτιν Κριμπ επισημαίνει
με την αντισυμβατική γραφή του πως το τέλος της Πόλης
που είχαμε ονειρευτεί, φανταστεί ή γνωρίσει έχει έρθει.
Αν θέλεις κάποιος να σε φιλήσει, αλλά όχι τώρα και σίγουρα όχι ο σύζυγός σου, όπως η Κλαιρ ... Αν θέλεις να
γιορτάσεις τη νέα σου δουλειά με όλη την οικογένεια στο
αυτοκίνητο οδηγώντας στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας,
όπως ο Κρις…
Κι αν έρχεσαι να παραπονεθείς για τις φωνές των παιδιών των γειτόνων, αλλά ο κήπος είναι άδειος και το
κλειδί του παιδικού δωματίου έχει εξαφανιστεί, όπως η
Τζένυ…
Ε τότε, κάτι παράξενο συμβαίνει σ΄ αυτή την ιστορία και
σίγουρα είσαι στην Πόλη του Μάρτιν Κριμπ.

Θέατρο Δ. Ροντήρης: Φρινίχου 10 Αθήνα
Τηλ.: 21 1408 9670
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΥΠΟΚΡΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ ΛΥΓΚΑ
Παράλληλα, ο σκηνοθέτης της παράστασης, Χρίστος
Λύγκας, ξεκινάει στο Θέατρο Δημήτρης Ροντήρης στα
μέσα Μαρτίου σεμινάριο υποκριτικής σχετικά με την αμερικανικη μέθοδο υποκριτικής του Σάνφορντ Μάισνερ,
όπου σύμφωνα με αυτή έχει σκηνοθετηθεί και η παράσταση «Η ΠΟΛΗ».

Λίγα λόγια για τη μέθοδο υποκριτικής:
Διαθεσιμότητα, αυθορμητισμός, απελευθέρωση, φυσικότητα, αυθεντικότητα! Ενδιαφέρουσες λέξεις για έναν
ηθοποιό, τι λέτε; Έχετε νιώσει συχνά ότι τίποτα πραγματικό δεν συμβαίνει στη σκηνή! Κουραστήκατε να αναπαράγετε την νεκρή αλήθεια της χτεσινής πρόβας!
Ποιο είναι το κλειδί ώστε αυτό που συμβαίνει στο παίξιμο μας
να συμβαίνει αυτή τη στιγμή; Είναι η υποκριτική μια τάξη θεραπείας των συναισθηματικών προβλημάτων μας με απρόβλεπτες συνέπειες ή θα ήταν καλύτερα να τη σκεφτούμε σαν την
ικανότητα να είμαστε σε επαφή με την συναισθηματική μας
ζωή αλλά με ένα οργανικό τρόπο;
Παραδείγματα από τη δραματουργία του σύγχρονου θεάτρου θα είναι το υλικό για την εφαρμογή των βημάτων
της μεθόδου πάνω σε σκηνές από έργα. Πληροφορίες
στο christoslygas@yahoo.gr
Τζωρτζίνα Καλέργη

ΕΒΔΟΜΗ

«Στην Κιβωτό στις οκτώ»
Μια παράσταση για παιδιά από 5 έως 105 ετών!
Το διεθνές best seller για
παιδιά του Ulrich Hub «Στην
Κιβωτό στις οκτώ», που παρουσιάζεται από την παιδική
σκηνή Ηλία Καρελλά στο
θέατρο Κάππα (Κυψέλης 2),
ολοκληρώνει τις παραστάσεις του με επιτυχία. Έτσι,
το κοινό θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει την παράσταση για ακόμα τέσσερις
Κυριακές, 19/3, 26/3, 2/4 και
9/4 (Κυριακή των Βαΐων),
στις 11.30 το πρωί.
Η Κιβωτός του Νώε, μετά το
ταξίδι της στις περισσότερες
ευρωπαϊκές σκηνές, έφτασε
στην Ελλάδα σε μια παράσταση με ηθοποιούς και μουσικούς,
σκιές,
ειδικές
κατασκευές και πολυμέσα.
Μουσικοί συνοδοιπόροι ζωντανά στη σκηνή οι αγαπημένοι μικρών και μεγάλων,
Burger Project.
Με το έργο αυτό, ο πολυβραβευμένος συγγραφέας Ulrich
Hub αφηγείται με σύγχρονη
ματιά το βιβλικό κατακλυσμό
του Νώε, στήνοντας μια ευ-

φυέστατη περιπέτεια με πολύ
γέλιο, πολλά ερωτήματα,
πολλή μουσική. Στο αλληγορικό έργο – ύμνο στη φιλία,
τη διαφορετικότητα και την
ελευθερία. Πρωταγωνιστές
είναι τρεις πιγκουίνοι και μια
περιστέρα, που, με φόντο τον
απέραντο πάγο, θέτουν απορίες και ερωτήματα, αναπαράγοντας το λόγο και τις
ερωτήσεις των ίδιων των παιδιών.

Μια παράσταση για παιδιά
από 5 έως 105 ετών!
Θέατρο Κάππα - Παιδική

«Η Πεντάμορφη και το Τέρας»
Το Δημοτικό Κινηματοθέατρο Μαρκοπούλου «Άρτεμις» παρουσιάζει την περιπέτεια φαντασίας «Η Πεντάμορφη και το Τέρας» και την ταινία «The Last
Face», με πρωταγωνίστρια την βραβευμένη με
Όσκαρ, Σαρλίζ Θερόν, έως και την Τετάρτη, 22
Μαρτίου 2017.
«Η Πεντάμορφη και το Τέρας (Μεταγλωτ.)»
(Beauty and the Beast)
Προβολές: 5 μ.μ.
Η Μπελ (Emma Watson) είναι μια νεαρή κοπέλα που φυλακίζεται από το Τέρας στο κάστρο του, ως αντάλλαγμα
για την απελευθέρωση του πατέρα της, Μωρίς (Kevin
Kline). Παρά τον φόβο της, γίνεται φίλη με το στοιχειωμένο προσωπικό του κάστρου

«The Last Face»
Προβολές: 7.00 μ.μ. και 9.15 μ.μ.
Το «The Last Face» αφορά στον έρωτα μεταξύ της Δρ.
Ρεν Πίτερσεν, διευθύντριας ενός διεθνούς οργανισμού
ανθρωπιστικής βοήθειας, και του Δρ. Μιγκέλ Λεόν, ενός
γιατρού...
Γενική είσοδος: 7 Ευρώ. Κάθε Τετάρτη, δυο εισιτήρια
στην τιμή του ενός, μόνο με 7 Ευρώ!

σκηνή:
Κυψέλης 2 (Πεδίον του
Άρεως)
Παραστάσεις: κάθε Κυριακή
στις 11.30 το πρωί για το
κοινό έως 9/4/2017 & από
Δευτέρα έως Παρασκευή
στις 10.30 το πρωί οργανω-

μένες παραστάσεις σχολείων
Τιμές εισιτηρίων: 12€ (ενήλικας), 8€ (παιδικό, ανέργων, πολυτέκνων, τριτέκνων
με την επίδειξη κάρτας)/ Ειδική τιμή για σχολεία
Τηλ. 210 7777104 & 210
7777124

«Κορωπιώτες
αγωνιστές του ‘21»
Στις 18 Μαρτίου 2017 το Ελληνικό Κέντρο Τέχνης και
Πολιτισμού διοργανώνει εκδήλωση τιμής στους ήρωες
της Επανάστασης του ΄21 που εξελέγησαν και πρώτοι
δήμαρχοι στα Μεσόγεια.
Στις 6 μμ. θα πραγματοποιηθεί Επιμνημόσυνη δέηση στο
σήμα (τάφος) του Μήτρου Μερκούρη που βρίσκεται
στον Ι .Ν. Αναλήψεως Κυρίου Κορωπίου.
Στη συνέχεια 7 μ.μ. στο Πνευματικό Κέντρο του Ι. Ν.
Αναλήψεως Κυρίου Κορωπίου «Γεώργιος Σ. Σουρλαντζής» ο εισηγητής Δημήτρης Μακρής, ερευνητής τοπικής ιστορίας, θα αναφερθεί στην ίδρυση του Δήμου
Αραφήνος, τη σχέση του με τους γειτονικούς δήμους
Κεκρωπίας - Κρωπίας, Μυρρινούντος, Σπάτων και
Βάρης, στους πρώτους δήμαρχους του δήμου Αραφήνος που ήταν αγωνιστές του ΄21 με καταγωγή από τα
Μεσόγεια.
Ο εισηγητής Σεραφείμ Κόλλιας, τοπογράφος–μηχανικός-ερευνητής τοπικής ιστορίας, θα παρουσιάσει τα γεγονότα και τις μάχες της Επανάστασης που έλαβαν
χώρα στα Μεσόγεια καθώς και τους Κορωπιώτες Αγωνιστές του ΄21.

ΕΞΟΡΜΗΣΗ ΣΤΑ ΛΗΜΕΡΙΑ
ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ
ΣΤΟ ΜΟΡΙΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ 26 MAΡΤΙΟΥ
ΠΕΖΟΠΟΡΙΑ ΣΤΟ ΦΑΡΑΓΓΙ ΤΟΥ ΛΟΥΣΙΟΥ -ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΕ
ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ ΚΑΙ ΣΤΕΜΝΙΤΣΑ- ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
ΥΔΡΟΚΙΝΗΣΗΣ – ΞΑΝΑΓΗΣΗ ΣΤΗ ΜΟΝΗ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ,
οργανώνει η “Εναλλακτική Δράση”, για την Κυριακή 26
Μαρτίου.
Με αφορμή την επέτειο της Επανάστασης του ‘21 θα έχουν
την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά την ιστορία και την
παράδοση της Δημητσάνας και της Στεμνίτσας, όπως και
στο μοναδικό φυσικό τοπίο με την πλούσια βλάστηση στο
φαράγγι του ποταμού Λούσιου θα έχουν την ευκαιρία να
περιηγηθούν σε αυτή την εξόρμηση της Εναλλακτικής Δράσης με προτεραιότητα στην πεζοπορία.
Περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής
Γιώργος Σούλτος 6906468807
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Μουσική βραδιά «ΧΤΥΠΑ ΞΥΛΟ»
με τη συνοδεία κρουστών
Η «ΧΡΥΣΗ ΤΟΜΗ» προσκαλεί την Κυριακή 19
Μαρτίου 2017 ώρα 20:00
στην αίθουσα εκδηλώσεων του Συνδέσμου σε
μια μοναδική μουσική
βραδιά με το σύνολο ξύλινων
πνευστών
«ΧΤΥΠΑ ΞΥΛΟ» και την
συνοδεία κρουστών.
Το μουσικό πρόγραμμα
θα προσφέρει ευχάριστες μελωδικές διαδρομές με τους ήχους
Αργεντίνικων
tango,
jazz, swing και κινηματογραφικής μουσικής και
με τελικό σταθμό αγαπημένα ελληνικά τραγούδια.
Συμμετέχουν οι μουσικοί:
Γιάννης Μηλιώνης - κλαρίνο, Χρήστος Γερμόλας κλαρίνο, Νεφέλη Γιαννίση κλαρίνο, Χάρης Κωνσταντόπουλος - μπάσο & κλαρίνο,
Αθανασία Παπουτσιδάκη κρουστά και κιθάρα.

Η είσοδος είναι 5€ (με
κρασί) και 3€ για φοιτητές
και νέους.

Λ. Αθηνών-Σουνίου 55,
Κεντρική πλατεία Κερατέας.

"Το πρώτος μας
πάρτυ”
Ο Εξωραϊστικός Σύλλογος “Πανόραμα” Βούλας στις 22 Μαρτίου
πάνε “θέατρο Βέμπο”,
στο έργο: "Το πρώτος
μας πάρτυ”, μια μουσικοχορευτική υπερπαραγωγή.
Τηλ. 6937120050

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗ
Η Λέσχη ανάγνωσης Ηλιούπολης, στα πλαίσια της
σειράς ομιλιών-συζητήσεων που διοργανώνει αυτή τη
χρονιά, γιορτάζοντας τα δέκα χρόνια λειτουργίας
της, προσκαλεί να παρακολουθήσετε το θέμα: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗ, την Τετάρτη 22 Μαρτίου
2017, ώρα 6μμ,
Παρουσιάζει η Έφη Μαρκουλάκη, συνθέτρια.
Είσοδος ελεύθερη
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ,
Νικομάχου 18, Κ. Ηλιούπολη

Εκθεση: Fractal Equilibrium
Η Bασιλική Πιστικού παρουσιάζει την πρώτη
ατομική της έκθεση μικτών μέσων με τίτλο
Fractal Equilibrium στον χώρο ΠΕΣ ΠΟΛΥΤΡΟΠΟΝ στα Καλύβια του Δήμου Σαρωνικού και στο χώρο της Παλαιάς Κοινότητας.
Στην έκθεσή της παρουσιάζει το σύνολο
των έργων της σε τρεις ενότητες: εγκατάσταση, ζωγραφική και μικτή τεχνική.
Ο τίτλος της έκθεσης είναι εμπνευσμένος
από την αναδόμηση που προκαλούν σε
πολλά φυσικά συστήματα οι μεταβολές και
οι ανακατατάξεις. Προέρχεται από τη φυσική και τα μαθηματικά, και παραπέμπει
στην προσπάθεια της τέχνης να κανονικοποιήσει και να τακτοποιήσει με δημιουργικό
τρόπο αισθήματα, ιδέες και προβληματι-

σμούς. Από μόνος του ο τίτλος λειτουργεί
ως αντίστιξη στο δημιουργικό διακύβευμα
που πραγματεύεται η ίδια η έκθεση και το
πολύπλευρο έργο της.
Εγκαίνια: Σάββατο 18 Μαρτίου 2017, ώρα
18:30, ΠΕΣ ΠΟΛΥΤΡΟΠΟΝ, Καλύβια Δήμου
Σαρωνικού, και Παλαιά Κοινότητα Καλυβίων
στην Κεντρική Πλατεία Ευαγγελιστρίας
(οδός Προκοπίου Γκίνη 5)

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.
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Απολογισμός έργου στο
Δήμο Σαρωνικού
Τον Σεπτέμβριο του 2014, χάρη στη δική σας στήριξη και
εμπιστοσύνη, αναλάβαμε την ευθύνη της διοίκησης του
Δήμου Σαρωνικού.

Από τότε, πέρασαν δυόμισι χρόνια δημιουργικής και ομαδικής δουλειάς. Δυόμιση χρόνια στα οποία προσπαθούμε
με συνέπεια να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες σας και
στις δεσμεύσεις μας απέναντί σας: να αντιμετωπίσουμε
τα μικρά και μεγάλα προβλήματα της καθημερινότητας,
να βελτιώσουμε τις υποδομές και τις υπηρεσίες μας, να
αναδείξουμε το Δήμο Σαρωνικού σε ουσιαστικό σύμμαχο
κάθε δημότη.
Σας καλώ, την Κυριακή 19 Μαρτίου στις 11 το πρωί στο
Plaza Resort 52 χλμ. Λεωφ. Αθηνών Σουνίου Παλ. Φώκαια, να συζητήσουμε από κοντά για όλα όσα έγιναν, για
όσα έχουν ξεκινήσει και για όσα σχεδιάζουμε με σκοπό
να διαμορφώσουμε ένα καλύτερο μέλλον για τον τόπο
μας, για εμάς και για τα παιδιά μας.
Δήμαρχος Σαρωνικού
Γιώργος Σωφρόνης

Πώς να βελτιώσετε την
επικοινωνία με τα παιδιά
Την τελευταία εκδήλωση της σειράς «Κύκλος ομιλιών», θα πραγματοποιήσει ο Δήμος Βάρης Βούλας
Βουλιαγμένης συνεχίζοντας την προσπάθεια διοργάνωσης ομιλιών που πραγματεύονται ζητήματα που
απασχολούν εκπαιδευτικούς και γονείς.
Έτσι την Παρασκευή 31 Μαρτίου, ώρα 19.00, θα μιλήσει με θέμα: Πώς να βελτιώσετε την επικοινωνία με
τα παιδιά σας, η Ολγα Λαναρά – Ψυχολόγος, Ειδική Διαγνωστική και Θεραπευτική Μονάδα για το παιδί.

Η ομιλία γίνεται στην αίθουσα «Ιωνία» (Λεωφ. Κ. Καραμανλή 18, Βούλα) και η είσοδος είναι ελεύθερη
Για πληροφορίες: 213 2019907

TO Ε.ΠΑ.Μ. ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ
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ΝΕΟ ΠΡΟΕΔΡEIO ΤΟΥ
Δ.ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ
Η εκλογή νέου Προεδρείου του
Δημοτικού Συμβουλίου, των μελών
της Οικονομικής Επιτροπής της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για
την περίοδο 5/03/2017 έως
31/08/2017
πραγματοποιήθηκε
στην 5η ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κρωπίας (Κυριακή 05.03.2017), την ευθύνη και
προεδρία της οποίας είχε ο πρώτος σε ψήφους δημοτικός σύμβουλος της πλειοψηφίας, Ανδρέας
Ντούνης.

εδρος επανεξελέγη ο δημοτικός
σύμβουλος μειοψηφίας Γεώργιος
Γκίκας του Κων/νου που συγκέντρωσε 27 σταυρούς προτίμησης
ενώ γραμματέας, εξελέγη, η δημοτική σύμβουλος της πλειοψηφίας

Ο Αντιπρόεδρος Γ. Γκίκας

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Νίκος Γιαννακός

Σύμφωνα με την πρώτη εκλογική
διαδικασία (εκλογή προεδρείου)
που ακολουθήθηκε και τις προτάσεις των δημοτικών παρατάξεων
(Κορωπί-Νέο Ξεκίνημα, Πρωτοβουλία Πολιτών Κορωπίου). Εξελέγη πρόεδρος του Δημοτικού
Συμβουλίου, ο δημοτικός σύμβουλος της πλειοψηφίας (Κορωπί-Νέο
Ξεκίνημα) και πρώην αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, Νικόλαος Γιαννάκος που συγκέντρωσε
27 σταυρούς προτίμησης. Αντιπρό-

Αγγελική Λειβαδίτου που συγκέντρωσε 29 σταυρούς προτίμησης. Η
ελάσσων αντιπολίτευση (Λαϊκή
Συσπείρωση, εκπροσωπείται από
τους, Ευάγγελο Ρεμπάπη επικεφαλής και Ανδρέα Βράχα) δεν
υπέδειξε υποψήφιο στη διαδικασία

Η Γραμματέας Αγκι Λειβαδίτου

εκλογής του προεδρείου και
απείχε της ψηφοφορίας ενώ συνολικά μετείχαν της ψηφοφορίας, 23
δημοτικοί σύμβουλοι της πλειοψη-

Αντιδήμαρχοι Παλλήνης
Tους αντιδημάρχους όρισε για τη νέα περίοδο ο δήμαρχος Παλλήνης Αθ. Ζούτσος όπως παρακάτω:
Πυργιώτης Αλέξανδρος, με αρμοδιότητες:
1. Εποπτεία Υπηρεσιών Καθαριότητας.
2. Πολιτική Προστασία.
Μπάρπας Ιωάννης με αρμοδιότητες:
Υπηρεσιών Συντήρησης Οδοστρωμάτων, πεζοδρομίων
και Δημοτικών Εγκαταστάσεων και Υπηρεσιών Δημοτικού Φωτισμού.

φίας (απουσίαζαν αιτιολογημένα
δύο σύμβουλοι της πλειοψηφίας)
και 6 της μείζονος αντιπολίτευσης.

Οικονομική Επιτροπή
Τακτικά Μέλη: Πολίτης, Δημοπούλου - Φραγκογιάννη Μαργέττα,
Λειβαδίτου Αγγελική, Γκίκας Γεώργιος του, Κωνσταντάρας Κωνσταντίνος, Ρεμπάπης Ευάγγελος,
Κιούση Αθηνά, Κερασιώτης Διονύσιος
Αναπληρωματικά Μέλη: Μαρκαντώνη –Ντούνη Αγγελική, Πιέτρης
Δημήτριος, Αθανάτου Παπακωνσταντίνου, Τσιμπικτσιόγλου Παναγιώτης, Πρόφης

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
Τακτικά Μέλη: Μιχαιρίνας Θεοφάνης, Λειβαδίτου Αγγελική, Μιχαιρίνα Δήμητρα, Γκιόκα Αμαλία,
Γρινιεζάκης Εμμανουήλ, Τσιμπικτσιόγλου Παναγιώτης, Βράχας
Ανδρέας, Πρόφης Θωμάς.
Αναπληρωματικά Μέλη: Κιούσης
Κων/νος, Δημοπούλου-Φραγκογιάννη Μαργέττα, Κωνσταντάρας
Κων/νος, Λιώνης Δέδες Κερασιώτης Διονύσιος.
σ.σ. Σαν γενική παρατήρηση, βλέπουμε ότι σε κάθε Δήμο αξιοποιούνται συγκεκριμένοι δημοτικοί
σύμβουλοι σε όλες τις θέσεις, ενώ
ανάμεσα στα 20 - 27 μέλη που διαθέτει η πλειοψηφία εκάστου
Δήμου θα μπορούσε να διανείμει
ρόλους σε όλο τους συμβούλους.

Μπαξεβάνης Δημήτριος με αρμοδιότητες:
1. Εποπτεία των Υπηρεσιών Κοινωνικής πολιτικής, Πρόνοιας και Αλληλεγγύης, Παιδείας και Σχολικής Στέγης.
Σε περίπτωση απουσίας του δημάρχου αναπληρώνει το
δήμαρχο.
Ζινέλη Καλλιόπη με αρμοδιότητες:
1. Σχεδιασμός, εποπτεία και εφαρμογή προγραμμάτων
Περιβαλλοντικής Πολιτικής εν γένει. Εποπτεία των
Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας.
Δημητριάδης Βασίλειος με αρμοδιότητες:
1. Εποπτεία υπηρεσιών συντήρησης και ανάπτυξης πρασίνου. Λειτουργίας και συντήρησης παιδικών χαρών και
των εγκαταστάσεών τους.
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Εγκαινιάζονται τα σχολεία στο Κίτσι Κορωπίου
Εγκαινιάζονται τα συγκροτήματα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο
Κίτσι, που χτίστηκαν με υπερσύγχρονες προδιαγραφές και
ήδη λειτουργούν από τη φετινή
σχολική χρονιά, ανακουφίζοντας πάρα πολλές οικογένειες με
παιδιά στα σχολεία.
Τα εγκαίνια γίνονται την Τρίτη
21 Μαρτίου στις 11.30 το πρωί
στον προαύλειο χώρο του 3ου
Γυμνασίου Κορωπίου και του
2ου ΓΕΛ Κορωπίου και βρίσκονται στην οδό Ν. Παπαγιαννοπούλου και Αγίας Τριάδος, Κίτσι.
Ο Δήμαρχος Κρωπίας, Δημήτριος Ν. Κιούσης και οι διευθυντές των τεσσάρων σχολείων, Μαρία Πόντα, 1ου Νηπιαγωγείου Kιτσίου-Κορωπίου, Χρήστος Σκαρλής, 1ου Δημοτικού σχολείου Κιτσίου-Κορωπίου, Ελισσάβετ Μερκούρη, 3ου
Γυμνασίου Κορωπίου, Ευάγγελος Καλπίας, 2ου Γενικού Λυκείου Κορωπίου
Στην τελετή εγκαινίων έχει προσκληθεί και θα παραστεί ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,
Κώστας Γαβρόγλου ενώ θα ευλογήσει ο Σεβ. Μητροπολίτης Μεσογαίας και Λαυρεωτικής κ. Νικόλαος.

Εκθέτες και οι Δήμοι στη
Διεθνή έκθεση Food Expo 2017
Στην FOOD EXPO 2017, που θα πραγματοποιηθεί
στο εκθεσιακό κέντρο METROPOLITAN EXPO στο
διεθνές αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος, στις 18-20 Μαρτίου 2017 θα συμμετάσχουν 1.200 εταιρείες -από τις
πιο σημαντικές του κλάδου Τροφίμων και Ποτών- εκ
των οποίων οι 156 είναι ξένοι. Ενδιαφέρον έδειξαν
και Δήμοι, όπου θα συμμετέχουν με τοπικά προϊόντα
σε συνεργασία με τοπικούς παραγωγούς.
Ημέρες και ώρες λειτουργίας Έκθεσης:
Σάββατο 18/3: 10:00 π.μ. – 7:30 μ.μ.

Εκλογή Επιτροπών
στο Δήμο Μαρκοπούλου
Οικονομική Επιτροπή
1. Νικολακόπουλος Αναστάσιος του Γεωργίου
2. Ρούσης Άγγελος του Θεοφάνους
3.Δρίτσα Μπίλιω του Αποστόλου
4.Σταμπέλος Θεοφάνης του Νικολάου
5.Αλλαγιάννης Κωνσταντίνος του Δημητρίου
6.Κανελλοπούλου – Φράγκου Ελένη του Παναγιώτη
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
1. Παπασιδέρης Αναστάσιος του Σταματίου
2. Νικολακόπουλος Αναστάσιος του Γεωργίου
3.Καβασακάλης Γεώργιος του Σωτηρίου
4.Μαντάλας Χρήστος του Δημητρίου
5.Δράκου Δήμητρα του Σπυρίδωνος
6.Γκλιάτης Δημήτριος του Κων/νου

Κυριακή 19/3: 10:00 π.μ. – 7:30 μ.μ.
Δευτέρα 20/3: 10:00 π.μ. – 7:00 μ.μ.
Στα πλαίσια του στρατηγικού σχεδιασμού των
Δήμων και με το πλεονέκτημα της μεσογείτικης γης,
οι Δήμοι των Μεσογείων συμμετέχουν στην έκθεση
σε συνεργασία με τις τοπικές παραγωγικές επιχειρήσεις.
Τα προϊόντα που προβάλουν κυρίως είναι προϊόντα
οίνου, μελιού, φυστικιού και σύκου.
Στην πρόσκληση του Δήμου Κρωπίας μέσω των τοπικών συλλογικών παραγωγικών φορέων ανταποκρίθηκαν 10 επιχειρήσεις με εξαγωγική δραστηριότητα
και δυνατότητα, με προϊόντα, κρασί, παρθένο ελαιόλαδο, μέλι και φιστίκι.
Η θέση του Δημοτικού εκθεσιακού χώρου είναι (δις
γωνιακό και στην είσοδο της Διεθνούς Έκθεσης στις
αφίξεις).
Ο Δήμος Μαρκοπούλου, θα έχει για δεύτερη συνεχή
χρονιά, παρουσία με δικό του Περίπτερο.
Ο Δήμος Μαρκοπούλου και η Δημοτική Επιτροπή
Αγροτικής Ανάπτυξης, προσκαλούν παραγωγούς,
επιχειρηματίες και κάθε ενδιαφερόμενο, να επισκεφθούν το Περίπτερο του Δήμου, στην Αίθουσα (Hall)
4, Περίπτερο (Stand) C03, που αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία ενημέρωσης και προβολής, για τα εξαιρετικά αγροτικά προϊόντα του τόπου.
Με δικό του περίπτερο θα συμμετάσχει και ο Δήμος
Σπάτων Αρτέμιδος σε συνεργασία με τις τοπικές
επιχειρήσεις, τον χώρο των 42 τμ που βρίσκεται στο
hall 4 (αρ. περιπτέρου C34/D 48).

Νιώθω πλήρης και βαθύτατα
συγκινημένη!
Ευχαριστήρια επιστολή της Αντιδημάρχου
Μαρκοπούλου Μαρίας Κιμπιζή
Ολοκληρώνοντας τρεις συνεχόμενες θητείες από τη θέση Αντιδημάρχου, με αρμοδιότητες σε θέματα Παιδείας, Αθλητισμού, Πολιτισμού, Κοινωνικής Πρόνοιας και λειτουργίας του
Υποκαταστήματος του Δήμου Μαρκοπούλου στο Πόρτο Ράφτη,
θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά, πρώτα απ’ όλους, τον Δήμαρχο
Μαρκοπούλου, Σωτήρη Ι. Μεθενίτη, για την εμπιστοσύνη του,
εντάσσοντάς με στο περιβάλλον των στενών συνεργατών του, από
τον Γενάρη του 2011!
Όλα όσα καταφέραμε αυτό το διάστημα, ήταν αποτέλεσμα μιας συλλογικής προσπάθειας και σκληρής
δουλειάς που καταβάλαμε, με στόχο το
καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Σ’ αυτό
το αποτέλεσμα, καθοριστικό ρόλο
έπαιξαν οι εργαζόμενοι του Δήμου μας,
που διεκπεραίωσαν υπηρεσιακά ζητήματα, στους οποίους οφείλω ένα μεγάλο Ευχαριστώ. Θα μπορούσα να
αναφερθώ στον καθένα ξεχωριστά, για
την μοναδική σχέση που δημιουργήσαμε, σε κάθε Υπηρεσία, όλα
αυτά τα χρόνια, στο πλαίσιο της συνεργασίας μας.
Παραδίδω τους τομείς αρμοδιότητάς μου σε άξιους συναδέλφους
που εκτιμώ και εμπιστεύομαι και παραμένω, στο μέτρο του δυνατού, παρούσα για οποιαδήποτε βοήθεια μου ζητηθεί.
Ασκώντας το δικαίωμα του εκλέγεσθαι, όπως άλλωστε προβλέπεται από το Σύνταγμα με την υποχρέωση της ποσόστωσης,
θεωρώ ότι έκανα το καθήκον μου ως πολίτης, με την προσπάθεια
που κατέβαλα για το καλό του τόπου, ούσα καθημερινά σε ένα
«ανδροκρατούμενο» περιβάλλον και εκφράζοντας τη μέση Ελληνίδα. Ευχαριστώ τους συναδέλφους μου για την κατανόησή τους
και τη βοήθειά τους, στη συνεργασία μας.
Νιώθω πλήρης και βαθύτατα συγκινημένη!
Τέλος, ευχαριστώ από καρδιάς όλους εσάς, που με τη δύναμη της
ψήφου σας, δώσατε σε μένα την ευκαιρία να αναμετρηθώ με τον
εαυτό μου, σχεδόν επτά χρόνια, δουλεύοντας με αμείωτο ρυθμό
μέχρι και σήμερα και να ζήσω αυτή τη μοναδική εμπειρία, που αποτελεί ένα αγαπημένο και πολύ δημιουργικό κομμάτι της ζωής μου.
Με εκτίμηση,
τ. Αντιδήμαρχος Μαρία Ν. Κιμπιζή
σ.σύνταξης: Ξεχωρίζουμε την Αντιδήμαρχο Μαρία Κιμπιζή. Τέτοιοι άνθρωποι τιμούν το θεσμό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Εγκαίνια, απολογισμός και
εκλογές του ΣΠΑΥ
Τα εγκαίνια του νέου ιδιόκτητου σπιτιού του, Κυπρίων
Ηρώων 79 & Πραξιτέλους 51, στη Ηλιούπολη διοργανώνει
την Κυριακή 19/3/2017 και ώρα 12:30 ο Σύνδεσμος Προστασίας και Ανάπτυξης Υμηττού σε συνδυασμό με την Γενική Συνέλευση του Απολογισμού και της διαδικασίας
ανάδειξης Εκτελεστικής Επιτροπής της νέας περιόδου.
Ο ΣΠΑΥ με τις νέες ιδιόκτητες εγκαταστάσεις του αποκτά
μόνιμη στέγη, περιορίζει τις δαπάνες του στα λειτουργικά
έξοδα έτσι ώστε να εξασφαλίσει πόρους για ουσιαστικότερες παρεμβάσεις στον Υμηττό, εξασφαλίζει λειτουργία σε
μόνιμη και στέρεη βάση με όλες τις αναγκαίες υποδομές
και δημιουργεί ένα χώρο μόνιμης περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και μάθησης.
Στην διετία που πέρασε ο ΣΠΑΥ βελτιώθηκε σημαντικά σε
θέματα οργάνωσης με την υλοποίηση του νέου Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας, την πλήρη καταγραφή όλων
των υποδομών του και με πληροφοριακό σύστημα GIS, με
μηχανοργάνωση και δημιουργία οργανωμένης, σύγχρονης,
ασφαλούς αποθήκης.
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γράφει
ο γιάννης
κορναράκης
του μάνθου

1821: Η Λάκαινα
Σταυριάνα Σάββαινα
(Για τη γυναίκα, ένα ρέκβιεμ
σε πένθιμο παράπονο)
Για τη γυναίκα και την καθιερωμένη γιορτή της, τις τελευταίες μέρες πολλά έχουν ειπωθεί και περισσότερα
ακουστεί.
¨Ετσι μάθαμε για τη γυναίκα στην επιστήμη, στη λογοτεχνία, στις καλές τέχνες στην πολιτική, στον αθλητισμό,
στην
φιλανθρωπία πλην ενίοτε πολλά
υποκρυπτομένη και γενικότερα στην όποια προσπάθεια
μιας χειραφέτησης που κατέβαλε και καταβάλλει και η
οποία φέρνει συνάμα σαν επακόλουθο και την ικανοποίηση της προβολής και της από σκοπού δημοσιότητας.
Ακούσαμε ακόμα να ιστορούνται οι προκλητικές “σοφιστικέ” ή όχι περίφημες εταίρες, χίλιες λέγεται πως ήταν
στο επάγγελμα στην αρχαία Κόρινθο. Αλλά μιλήσανε και
καμαρώσανε για τα σύγχρονα απελευθερωμένα “σάρκινα
αγαλματίδια”, εκείνων των ανορεξικών και νευρωσικών
καλλονών, που με το πρόσχημα μιας κακώς εννοουμένης
της χειραφέτησης μοντελλίζονται κρεμασμένες στα “χασάπικα” της αγοραίας κατανάλωσης.
Παντού η εφήμερη προβολή και η υποταγή στο φαίνεσθαι και από την άλλη μεριά η ως εκ τάφου σιωπή, για
την αγωνιζόμενη στο περιθώριο του ταξικού ενδιαφέροντος, μάνα, σύζυγο ή και χήρα, για τις σκάλες που από ροζιασμένα χέρια καθαρίζονται για ένα φτηνό μεροκάματο.
Η αλήθεια είναι, πως κάτι ειπώθηκε έστω και δειλά, για
εκείνες τις “άξεστες” χωριάτισσες, τις ανώνυμες γυναίκες της Πίνδου, που σταθήκανε ηρωικά δίπλα στα μαχόμενα παιδιά, στο ‘40. Και βέβαια καθόλου για τις πάλι
ανώνυμες γυναίκες των μετώπισθεν, που ολημερίς και
ολονυχτίς, πλέκανε κάλτσες για τα παγωμένα ποδάρια
του άγνωστου στρατιώτη. Ούτε ακόμη για τις μανάδες
και τις γυναίκες που σιγομουρμουριστά προσεύχονταν
στα εικονίσματα για την επιστροφή των καλών τους ή και
των αγαπημένων τους παιδιών και που η πατρίδα ενίοτε
τους τα ‘στελνε πίσω σε νεκροκρέβατο ή και σακατεμένα.
Ο αγώνας στην πορεία της γυναίκας δεν τέλειωσε και
δεν τελειώνει και δεν ήταν και δεν είναι μόνο εργαλείο
για χειραφέτηση, αλλά και γολγοθάς γεμάτος πικρία.
Πίκρα για την λακεδαιμόνισα Σταυριάνα τη Σάββαινα
ήταν και η συμπεριφορά που έδειξε προς αυτήν η Πατρίδα, και που αυτή ποτέ δεν θέλησε να ξεστομίσει ούτε
ένα παράπονο.
Στη θυσία της για την πατρίδα “Αυτή” που γράφεται με
κεφαλαίο το άλφα, δεν είχε επενδύσει όπως κάνουν οι
σημερινοί, για κάποια αναγνώριση. Γι’ αυτήν την αγνή
αγωνίστρια, κάτι τέτοιο θα ήταν κόλαφος.
Για το σημερινό μνημόσυνο γυρνάμε πίσω στην ιστορία
μας.

ΕΒΔΟΜΗ

Σάββα λέγανε τον άντρα της και από αυτόν πήρε το Σάββαινα, ρίχνοντας ακόμα και το πατρογονικό της όνομα
στη λήθη. Κράτησε όμως το βαφτιστικό της Σταυριάνα
και έγινε γνωστή στους συμπολεμιστές της, σαν Σταυριάνα Σάββαινα, η Λάκαινα.
Η Σταυριάνα, όμορφη και έξυπνη είχε γεννηθεί στο
χωριό Παρόρι του Μυστρά.
Μικρή ήταν όταν παντρεύτηκε, τον εύπορο πρόκριτο
της Σπάρτης, τον Σάββα. Ο Σάββας ήταν μια ισχυρή αγωνιστική προσωπικότητα, και από ενωρίς μυημένος στο
συνωμοτικό έργο της Φιλικής Εταιρίας.
Αλλά, όταν τις πρώτες ημέρες του Ξεσηκωμού, οι Τούρκοι από τα Μπαρμπουνοχώρια άρχισαν να υποχωρούν
προς Τρίπολη, ο τουρκαλβανός αγάς της περιοχής
Ρουμπή τον άρπαξε, τον έσυρε στον Μυστρά και εκεί
τον απαγχόνισε.
Η Σάββαινα μόνη της τώρα, αποφασίζει να συνεχίσει τον
αγώνα του άντρα της.
Αφήνει τα παιδιά της στην πεθερά, μαζεύει από τα γύρω
χωριά τις γυναίκες τις χωριάτισσες και διαθέτοντας την
μεγάλη δική της περιουσία, συγκροτεί και οργανώνει τον
δικό της στρατό.
Κατεβαίνει στο Γύθειο και προσκολλάται στο σώμα του
Κυριακούλη Μαυρομιχάλη, με τον οποίο ο άντρας της
από παλιά διατηρούσε φιλικές σχέσεις.
Από τότε μπροστάρισα και σαν άντρας πλέον, μάχεται

κοντά στον Μαυρομιχάλη, στην Τρίπολη, στο Βαλτέτσι,
στα Τρίκορφα, στον μεσσηνιακό Αλμυρόν, και στη Στερεά.
Από τον ιστορικό Ι. Φιλήμονα, διαβάζομε σχετικά για τη
μάχη στο Βαλτέτσι: «Ουδείς των ανδρών εξήρχετο εξ ών
είς έσχε συγκοινωνίας τινά αβλαβή. Αλλά πράγμα αξιοπερίεργον. Λάκαινα τις, Σταυριάνα ονομαζομένη, εθελόπονος ως συστρατιώτης υπό τον Κυριακούλη
Μαυρομιχάλη και μετ’ αυτού συναποκλεισθείσα εν τω
Βαλτετσίω, μόνη ετόλμα συνεχώς εξέρχεσθαι από του
ενός εις τον άλλον προμαχώνα και διανέμει πυριτιδοβολάς, όπου η ανάγκη εκάλει.
Ήν δε φύσεως ανδρικής, μελανίζουσα, αναστήματος
υψηλού, εξαισίας γενναιοψυχίας, βαδίζουσα ως ανήρ
και ομιλούσα ως στρατιώτης. Αείποτε έφερε το γυναικείον Λακωνικόν όνομα και ηλικίαν μέχρι τότε 40 ετών».
Μετά την χαλάρωση ή και σίγαση του πολέμου, βλέποντας τις εμφύλιες των αρχηγών και των καπεταναίων διενέξεις, αηδίασε και απογοητευμένη πήγε στο Ναύπλιο,
όπου και έκτοτε ζούσε σε ένα φτωχικό δωμάτιο ξεχασμένη και από όλους αγνοημένη, βιώνοντας πλέον τη
δική της απομόνωση.
Από το “Σπαρτιατικόν Ημερολόγιον” του 1907, ο Μ. Λαμπρινίδης μάς δίνει περισσότερες πληροφορίες. «Κατά
την πρώτην μετά την Ναυπλιακήν επανάστασιν δεκαετίαν, οι μαθητευόμενοι εις το κατά την πλατείαν των
Τριών Ναυαρχών Γυμνάσιον Ναυπλίου, παρετήρουν μετά
περιεργείας ουχί συνήθους, κατά πάσαν πρωίαν εξερχομένην εκ της γείτονος οικίας Τσακασιάνου, γραίαν τινα,
ρικνήν και κατεσκληκυίαν, πλέον ακέραιον διατηρούσαν

έτι το ψυχικόν αυτής σφρίγος.
Η είσοδος της οικίας Τσακασιάνου παραπλεύρως της εισόδου του Γυμνασίου και αρκούντως ευρεία και επιμήκης, εχρησίμευεν εις τους μαθητάς αυτού κατά τα
διαλείμματα των παραδόσεων, ως απόκρυφον καπνιστήριον, Φωμείον κατά την συνήθη παρ΄αυτοίς έκφρασιν.
Οι εν τη εισόδω ταύτης καταφεύγοντες όπως λάθρα καπνίσωσι μαθηταί, απέφευγον επιμελώς πλην των ομμάτων των Καθηγητών και την γείτονα κυρά – Σάββαινα,
ήτις οσάκις συνετύγχανέ τινα επ’ αυτοφόρω καπνίζοντα,
δεν εδίσταζεν να φέρη επι της ράχεώς του την οξώδη
βακτηρίαν της.
Η εξ ενός μόνον ισογείου δωματίου κατοικία της κυρά Σάββαινας είχε δύο παράθυρα προς την οδόν, δι ών ευκόλως ηδύνατό τις ανερχόμενος επι παρακειμένου λίθου
της έναντι θύρας των σταύλων του Γερουσιαστού Γ.
Μ.Αντωνοπούλου, να διακρίνη τα εν αυτώ.
Χαμηλή τις κλίνη απερίττως επιστρωμένη δια μαλλίνων
στρατιωτικών σκεπασμάτων, κουβερτών εκ των κατασκευαζομένων άλλοτε επι της βασιλείας του Όθωνος,
υπό των εν εν Παλλαμηδίω κατοίκων, μικρά τράπεζα και
δυό η τρείς ξύλινοι σκίμποδες, ήσαν τα μόνα έπιπλα της
μυστηριώδους κατοικίας της κυρά –Σάββαινας.
Υπεράνω της πενιχράς ταύτης κλίνης, παρετήρει τις παραδόξως ανηρτημένα επι του τοίχου, στίλβοντα διάφορα
όπλα εκ των του αγώνος, και εν τη μέση αυτών γυμνήν
σπάθην τεθλασμενην έχουσα την λεπίδα.
Έτσι ζούσε η ηρωίς Σάββαινα εις το Ναύπλιον, όπως και
τόσοι άλλοι αγωνισταί. Ήταν η εποχή όμως, ότε ο Κολοκοτρώνης εδικάζετο, οι αγωνισταί εδιώκοντο και σφετερισταί των μόχθων και των θυσιών των, είχον αναλάβει
την Διοίκησιν.»
Αλλά κάποτε το κράτος θέλησε να δώσει και κάποια
ηθική ή και οικονομική υποστήριξη στους παραγκωνισμένους αγωνιστές και τους ζήτησε να υποβάλλουν τα χαρτιά τους.
Τότε έσπευσε και η φτωχή πλέον Σάββαινα με το δικό
της αίτημα στην “εν Άργει Γενικήν Συνέλευσιν”, και από
το οποίο σταχυολογώ επιλεκτικά: «Κύριοι Πληρεξούσιοι
… Είμαι γυναίκα χήρα, έχω και ανήλικα ορφανά… Τούτο
δεν με εμπόδισεν εις την αρχήν του ιερού πολέμου να
πιάσω τα όπλα… εστάθηκα πρώτον εις τας εκστρατείας
του αοιδίμου Κυριακούλη Μαυρομιχάλη, έπειτα δε και
άλλων αρχηγών εις διάφορα μέρη οίον εις τον Εύριπον,
την Στερεάν Ελλάδα, εις το Βαλτέτσι, εις τα Τρίκορφα,
εις τον Αλμυρόν»
...Πόσον εκοπίασα εις το διάστημα του ιερού αγώνος,
μαρτυρούν για υποστήριξη ο ίδιος ο Κυριακούλης και ο
στρατηγός Διονύσιος Μπούρτσινος και άλλοι διάφοροι
… και αν το στοχάζεσθε δίκαιον και πρέπον, να λάβετε
περί εμού πρόνοιαν κ.τ.λ.»
Η απάντηση υπήρξε θετική. Της δόθηκε κάποια βοήθεια,
αλλά προσέξτε από το προσωπικό ταμείο του Καποδίστρια και όχι από το κράτος και τα δυό ορφανά της μερίμνη του τα έβαλε στο ορφανοτροφείο.
Πλην όμως αργότερα επί Όθωνα, οι Βαυαροί της έκοψαν
την χορηγία. Και από τότε η Σάββαινα, αυτή που έδωσε
τα πάντα για την Ελλάδα, και τα παιδιά πίσω την κορόιδευαν, που δίπλα στο φτωχικό της δωμάτιο βρωμούσαν
πάντοτε οι σταύλοι και όχι μόνο, του Γερουσιαστή.
Η Σάββαινα η Λάκαινα, για να μπορέσει να ζήσει ξενοδούλευε αλλά και άπλωνε το χέρι της για βοήθεια στους
άλλους αγωνιστές.
Το ωραίο πάντως είναι στην αφήγησή μας, πως τελικά
η Σάββαινα ξαναπαντρεύτηκε.
Ο δεύτερος άντρας της όμως την ξυλοφόρτωνε. Και
αυτή στωικά, πάντοτε προσευχόταν μην τυχόν και πεθάνει και ο τρίτος της βγει ακόμη χειρότερος.
Αυτά λοιπόν για σήμερα.
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Απ᾽το καρφί

στο πέταλο

της Αννας Μπουζιάνη

Αποποίηση κληρονομιάς!
Ακούγαμε - πριν το 2010 - τη λέξη “αποποίηση κληρονομιάς” και μας φαινόταν κάτι πολύ μακρινό και περίεργο. Άσε που το ακούγαμε πολύ σπάνια. Από όταν
μπήκε όμως στη ζωή μας, ....... το ΕΕΤΗΔΕ, και στη συνέχεια ΕΝΦΙΑ, ακούγεται όλο και πιο συχνά.
Άνθρωποι που κληρονόμησαν από τα πολύ δικά τους
πρόσωπα, ακίνητη περιουσία, την αποποιούνται γιατί

δεν έχουν να πληρώσουν τον ΕΝΦΙΑ! Ετσι βλέπουμε
παιδιά να εγκαταλείπουν την πατρογονική τους εστία,
που με κόπο και αίμα έφτιαξαν οι γονείς τους και να
βρίσκονται χωρίς στέγη, αναίτια, γιατί έτσι αποφάσισαν
οι Βρυξέλες και οι παρόντες ανίκανοι πολιτικοί μας.
86,4% αυξήθηκαν οι αποποιήσεις κληρονομίας από το
2013 και εντεύθεν! Είναι τεράστιο το ποσοστό και τρομακτικό συνάμα. 54.422 αιτήσεις έχουν κατατεθεί για
αποποίηση κληρονομιάς μέσα στο 2016, με στοιχεία
του Υπουργείου Δικαιοσύνης, που κατέθεσε στη Βουλή
ο αρμόδιος υπουργός Στ. Κοντονής.
Και προκύπτει, βέβαια, το ερώτημα. Τί γίνονται αυτά τα
ακίνητα. Υπέρ ποίου πάνε; Εκποιούνται υπέρ ποίου,
πάνε στους Βορειοευρωπαίους για το χρέος, ή ακόμη
και σε ταχυδακτυλουργικά χέρια αφήνοντας τους πολίτες να κοιμούνται στα παγκάκια;

Και στα μέτρα λέμε ναι!...
Και ενώ όλη η κοινωνία είναι χειμαζόμενη, καταθλιπτική, οι επαγγελματίες πλέον πολιτικοί, αξιολογούν
και αξιολογούνται για να μπορέσουν να κρατηθούν στις
καρέκλες τους. Όχι μόνο οι σημερινοί. Αυτοί προς το
παρόν κάθονται, άλλοι ετοιμάζονται να κάτσουν και
άλλοι βολεύονται με το “μισθό” του βουλευτή.
Μόλις προχθές 13.3, ώρα 7.20 πρωί, στον Αλφα o Κυριάκος Μητσοτάκης, που περιμένει εναγωνίως να κάτσει στην πρωθυπουργική καρέκλα, δήλωνε σε
ερώτηση δημοσιογράφου: «Δεν θα ψηφίσουμε τα
μέτρα. Αυτό δεν έχει να κάνει με την αξιολόγοση(!!).
Δεν πιστεύουμε εμείς ότι μπορεί να προχωρήσει αυτή
η κυβέρνηση».

Άλλοι γιορτάζουν κι άλλοι απουσιάζουν!
Πριν λίγες μέρες, στη Νάπολη της Ιταλίας γιορτάστηκε
με λαμπρές εκδηλώσεις, η παγκόσμια ημέρα της ελληνικής γλώσσας και του ελληνικού πολιτισμού!!!
Η συμμετοχή μαθητών, σπουδαστών, φοιτητών, δασκάλων, καθηγητών, ανθρώπων των γραμμάτων και των τεχνών, πολιτικών και πλήθους κόσμου, ήταν αυθόρμητη
και συγκινητική!!! Μεγάλη όμως εντύπωση προκάλεσε η
απουσία των καλεσμένων στις εκδηλώσεις, από την κυβέρνηση, η οποία διοικεί το ελληνικό κράτος. Αυτό θα
μπορούσαμε να το αποδώσουμε στην αδυναμία των εν
λόγω ατόμων, όσο αφορά την κατανόησης μιας νεκρής,
ξένης και άχρηστης γλώσσας, όπως κάποιοι από αυτούς,
αποκαλούν την ΕΛΛΗΝΙΚΗ γλώσσα, ή από κάποια άλλη
αιτία, την οποία οι ίδιοι γνωρίζουν, χωρίς να την ανακοινώνουν στον λαό που κυβερνούν, όπως θα έπρεπε. Η
ελληνική γλώσσα είναι η γλώσσα των Ελλήνων Θεών,
των ημιθέων, των ηρώων, των σοφών, των φιλοσόφων,
των ποιητών, των ιστορικών, των συγγραφέων, των πανεπιστημόνων και των τεχνοκρατών, ενώ αποτελεί την
πνευματική κληρονομιά των Ελλήνων!!!
Η ελληνική είναι η πρώτη “αμήτωρ” γλώσσα της ανθρωπότητα· εκείνη που δεν πήρε κανένα γλωσσικό στοιχείο από άλλη γλώσσα και ήταν η “αρχιγένεθλος”
γλώσσα, που γονιμοποίησε τον παγκόσμιο λόγο και γι’
αυτό τιμάται παγκοσμίως από τους λαούς, οι οποίοι
λόγω ανωτερότητάς τους, παραδέχονται ότι εκπολιτίστηκαν από τους Έλληνες, ακόμα και αν τους είχαν κάτω
από τον κυριαρχικό ζυγό τους σαν σκληροί δυνάστες
που ήταν.
Μια έμπρακτη απόδειξη της ανωτερότητας της ελληνικής
γλωσσικής συνδυασμένης με το ελληνικό δημιουργικό
και μοναδικό πνεύμα, είναι η προτίμηση των επιστημόνων της NASA, να γράψουν σ’ ένα CD ROM με ελληνική
γραφή, μία φράση η οποία αναφέρει τα εξής: “Οίτινες
ποτ’ έστε χαίρετε! Ειρηνικός προς φίλους εληλύθαμεν
φίλοι’’ (= όποιοι κι αν είστε γεια σας! Ειρηνικά ερχόμαστε, φίλοι προς φίλους’’!!!). Αυτό το CD λέγεται ‘’χρυσός δίσκος του Βόγιατζερ’’ και αναφέρεται σε δύο
όμοιους δίσκους χάλκινους και επιχρυσωμένους, οι
οποίοι είναι προσαρμοσμένοι στα δύο διαστημικά σκάφη
Βόγιατζερ 1 και Βόγιατζερ 2, που εκτοξεύτηκαν το 1977
με μικρή χρονική διαφορά μεταξύ τους και με προορισμό, τους εξωτερικούς πλανήτες του ηλιακού μας συστήματος, αλλά και τους πέραν αυτού διαστήματος. Η
διάρκεια της ζωής των δίσκων είναι 500.000.000 χρόνια
και απευθύνονται σε άγνωστο παραλήπτη, φυσικά εξωγήινο, ο οποίος θα πρέπει να έχει ομοιότητες με το αν-

θρώπινο γένος για να μπορέσει να αξιοποιήσει και να
κατανοήσει το σταλμένο γήινοι υλικό, όταν θα πέσει στα
χέρια του. Στο δίσκο υπάρχουν 150 κωδικοποιημένες εικόνες από τη Γη, που αναφέρονται στη ανθρώπινη αναπαραγωγή και στο ανθρώπινο DNA, καθώς και σε ήχους
από ανέμους, βροχή, φωνές ζώων και ακολουθεί το παραπάνω μήνυμα γραμμένο σε 55 γλώσσες και τελειώνει
το περιεχόμενο του δίσκου με 90 λεπτά από μια ποικίλη
μουσική ακρόαση. Το Βόγιατζερ 1 έχει βγει από το
ηλιακό μας σύστημα και βρίσκεται στο διαστρικό χώρο!!!
Το Βόγιατζερ 2 άλλαξε διαδρομή και ερευνά ακόμα τα
άκρα του ηλιακού μας συστήματος.
Είχαν τυπωθεί μόνο 12 όμοιοι δίσκοι και τώρα θέλουν οι
Αμερικάνοι να τυπώσουν ακριβή αντίτυπα των δίσκων
για να τα διαθέσουν στο κοινό και έτσι να τιμήσουν την
40η επέτειο της εκτόξευσης των Βόγιατζερς, αλλά και
για έναν άλλο σπουδαίο λόγο, που είναι η συμπλήρωση
63 χρόνων από την ανακάλυψη του DNA.
Το DNA είναι ένα οξύ, το οποίο βρίσκεται μέσα στο πυρήνα κάθε ανθρώπινου κυττάρου και λέγεται: Δεοξυριβο-νουκλεϊκό οξύ και στα αγγλικά Deoxyribo- nucleicacud και χρησιμοποιούμε για ευκολία τα 3 αρχικά γράμματα της αγγλικής λέξης που είναι DNA (η λέξη προέρχεται από τον λατινικό όρο nucleus που σημαίνει
πυρήνας). Μέσα σ’ αυτό το οξύ περιέχονται συνήθως με
την μορφή μιας διπλής έλικας, οι γενετικές πληροφορίες, που καθορίζουν την βιολογική ανάπτυξη όλων των
κυτταρικών μορφών ζωής και των περισσοτέρων ιών!!!
Δια μέσου του DNA, το οποίο αποτελεί τον φορέα των
γενετικών πληροφοριών του κυττάρου, διατηρείται η
ρύθμιση της φυσιογνωμίας, με την μεταβίβαση των χαρακτηριστικών, που διατηρούνται αναλοίωτα από γενιά
σε γενιά, ενώ έχει και την δυνατότητα της δημιουργίας
γενετικών μεταλλάξεων. Το DNA επειδή είναι το γενετικό υλικό των κυττάρων περιλαμβάνει τα γονίδια, τα
οποία περιέχουν την κατασκευή των πρωτεϊνών που
είναι απαραίτητες για τη επιβίωση κάθε οργανισμού. Τα
δομικά υλικά του DNA είναι η Αδενίνη (Α), η Θυμίνη
(Τα), η Γουανίνη (G), η Κυτοσίνη (C), μια πεντόλη και
μια φωσφορική ομάδα .
Υπάρχουν δύο ειδών DNA, το Πυρηνικό και το Μιτοχονδριακό, (Μιτοχόνδρια λέγονται κάποια κυτταρικά οργανίδια που βρίσκονται στο πυρήνα των κυττάρων και
αποτελούν το κλειδί της γήρανσης του κάθε οργανισμού).Το DNA κατέρριψε τη θεωρία του Φαλμεράυερ το 1830,
κατά την οποία ισχυριζόταν, σύμφωνα με την δική του

Φαίδρα
Φραγκομανώλη - Κοκκόλα

άποψη, ότι δεν υπήρχε καμιά γενετική συγγένεια των σημερινών Ελλήνων με τους πριν εκατοντάδες χιλιετίες κατοίκους του ελλαδικού χώρου, αλλά οι σημερινοί
Έλληνες κατάγονται από Σλάβους, Αλβανούς, Τούρκους
και άλλους λαούς, που καμιά σχέση δεν έχουν με το ελληνικό γένος! Οι επιστημονικές όμως έρευνες, που έγιναν σε 8 μεγάλα πανεπιστήμια του εξωτερικού, σε μια
τεράστια έρευνα, απέδειξαν ότι το ΕΛΛΗΝΙΚΟ DΝA αποτελεί μοναδικό παγκόσμιο φαινόμενο καθαρότητας του ελληνικού DNA με το αντίστοιχο των Ελλήνων προγόνων
τους, το οποίο παραμένει αναλοίωτο και σε όλα τα μέρη
του κόσμου που είχαν ιδρύσει αποικίες οι Έλληνες!!!
Η προαναφερθείσα ελληνική φράση, που έχει γραφτεί
στους δίσκους των δύο Βόγιατζερ είναι γραμμένη με
Ερασμική προφορά και όχι Ερασμιακή, (όπως λάθος την
λένε κάποιοι), την οποία εισηγήθηκε ο Έρασμος για την
ελληνική γλώσσα, προσπαθώντας να την απαλλάξει από
την παρεφθαρμένη βυζαντινή προφορά, την οποία χρησιμοποιούσαν μέχρι το 1558 στην Ευρώπη, και έτσι σώθηκε εν μέρει και η ορθότητα της ελληνικής γλώσσας
γιατί κατά την διάρκεια της Βυζαντινής κατοχής, η ελληνική γλώσσα είχε υποστεί πάμπολλες μεταλλάξεις,
όπως και κάθε ελληνικό πολιτιστικό ή ιστορικό στοιχείο,
με το σκοπό να μην αναγνωρίζεται και να ταφεί κάτω από
την προβολή διαφορετικών αντιλήψεων, εξυπηρετώντας
καινούργια συμφέροντα!!!!
Συγκινητικές είναι οι εορταστικές εκδηλώσεις, από τους
φιλικά διακείμενους λαούς, προς τις ελληνικές αξίες,
αλλά αποκαρδιωτικές είναι οι αποχές των εκπροσώπων
της ελληνικής κυβέρνησης απ’ αυτές!!!
Στις 25 Μαρτίου οι Έλληνες θα τιμήσουμε τους προγόνους μας, που με το αίμα τους πότισαν τα ιερά χώματα
της ελληνικής γης, για να ζήσουν επιτέλους ελεύθεροι
οι απόγονοί τους, από κάθε εξωτερική και εσωτερική κατοχή!!! Εύχομαι το δοξασμένο αίμα των αθάνατων Ελλήνων ηρώων, επωνύμων και ανωνύμων, να εμπνεύσει,
όσους διέπονται από ελληνική συνείδηση και να αναλογισθούν το μέλλον της ΕΛΛΑΔΑΣ, η οποία ΠΟΤΕ ΔΕΝ
ΠΕΘΑΙΝΕΙ, αλλά γιατί να ντροπιάζεται και να βασανίζεται, παρά την θέλησή της;
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Ειδήσεις για όλους
επιμελείται η
Ηλέκτρα Βενετσάνου

Στον “αέρα” με ντρονς, στη γη με “ζέμπρα”
Οι εξελίξεις στην τεχνολογία, πλέον, τρέχουν με ταχύτητες
...φωτός. Το ένα επίτευγμα έρχεται μετά το άλλο. Για καλό;
Ανάλογα με τη χρήση που κάνουμε. Αν την τεχνολογία τη
χρησιμοποιοήσουμε επιβοηθητικά πιστεύω ότι είναι για
καλό. Αν όμως την κάνουμε κυρίαρχη δύναμη, τότε τα
πράγματα αλλάζουν.
Τα ντρονς μπήκαν στη ζωή μας μόλις μέσα στον τελευταίο
χρόνο - 2016 - με μεγάλη δυναμική.
Είναι αυτά τα μεταλικά «κατσαριδάκια» που κινούνται μόνα
τους στον αέρα και καταγράφουν ότι βλέπουν από ψηλά!
Είναι τηλεκατευθυνόμενα και λειτουργούν με τον χειριστή
στο έδαφος.
Στην αρχή τα είδαμε καχύποπτα, αλλά μπήκαν πολύ σύντομα στη ζωή μας και για καλό αλλά και για “ύποπτο”
σκοπό.

Η τεχνολογία όμως δεν έμεινε εκεί. Ήδη εξελίχθηκαν και
μπορούν να πάρουν και επιβάτη!!!
Έτσι το πρώτο αυτόνομο ελικοφόρο αεροσκάφος για τη μεταφορά προσώπων θα είναι διαθέσιμο για μίσθωση από τον
Ιούλιο, ανακοίνωσε η Υπηρεσία Δρόμων και Μεταφορών

του Ντουμπάι. Το κινεζικής κατασκευής Ehang 184 μπορεί
να μεταφέρει έναν ελαφρύ επιβάτη με τις αποσκευές του
σε πτήσεις μισής ώρας.
Πηδάλιο και άλλα όργανα δεν υπάρχουν στην καμπίνα του
drone -ο επιβάτης απλά επιλέγει τον προορισμό σε μια
οθόνη αφής και το σύστημα αναλαμβάνει όλα τα υπόλοιπα.
Το πρωτότυπο του drone παρουσιάστηκε τον Ιανουάριο του
2016 στην έκθεση τεχνολογίας CES στο Λος Άντζελες. Λίγους μήνες αργότερα, τον Ιούνιο, η πολιτεία της Νεβάδα
έδωσε το πράσινο φως για δοκιμαστικές πτήσεις.
Το ηλεκτροκίνητο Ehang 184 πετά με τέσσερις έλικες και
αναπτύσσει ταχύτητα μέχρι 160 χιλιομέτρων ανά ώρα. Η
μπαταρία αρκεί για πτήσεις 30 λεπτών σε αποστάσεις μέχρι
50 χιλιόμετρα, ενώ το συνολικό βάρος του φορτίου περιορίζεται στα 100 κιλά.

Υπολογιστές με ανθρώπινη - τεχνητή νοημοσύνη!!
Πρόγραμμα γενικής τεχνητής νοημοσύνης ανέπτυξε η
βρετανική εταιρεία DeepMind, θυγατρική της Google, που
μπορεί να μαθαίνει με πιο φυσικό τρόπο, όπως ένας άνθρωπος, χρησιμοποιώντας τις προηγούμενες γνώσεις
του για να λύσει τα επόμενα προβλήματα.
Οι ερευνητές, που έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό της Εθνικής Ακαδημίας Επιστημών των ΗΠΑ
(PNAS), σύμφωνα με τη βρετανική «Γκάρντιαν», ανέφεραν ότι το νέο πρόγραμμα -που τα καταφέρνει σχεδόν
εξίσου καλά όσο ένας άνθρωπος- έχει πλέον ξεπεράσει
προηγούμενες δυσκολίες, που ταλάνιζαν τη διαδικασία
μάθησης από τις μηχανές.
Το πιο βασικό βήμα προόδου είναι ότι το πρόγραμμα μαθαίνει να λύνει το ένα πρόβλημα μετά το άλλο, βασιζόμενο σε γνώσεις και δεξιότητες που απέκτησε στην
πορεία, χωρίς να ξεχνά τη συσσωρευθείσα εμπειρία του.
Ο απώτερος στόχος είναι να δημιουργηθούν μηχανήματα
με γενική τεχνητή νοημοσύνη, που να αντικατοπτρίζουν
την ανθρώπινη νοημοσύνη με απόλυτα φυσικό και ολοκληρωμένο τρόπο, κάτι που μέχρι σήμερα δεν έχει καταστεί εφικτό.
«Αν πρόκειται να έχουμε προγράμματα υπολογιστών που
είναι πιο έξυπνα και πιο χρήσιμα, τότε θα πρέπει να διαθέτουν την ικανότητα να μαθαίνουν με διαδοχικό τρόπο»,
δήλωσε ο ερευνητής της DeepMind Τζέημς Κιρκπάτρικ.
Η ικανότητα να θυμούνται παλιές γνώσεις και δεξιότητες,
τις οποίες μετά αξιοποιούν στην επίλυση των επόμενων

προβλημάτων, είναι κάτι που γίνεται φυσικά στους ανθρώπους, αλλά όχι στις μηχανές μέχρι στιγμής. Οι περισσότεροι υπολογιστές με τεχνητή νοημοσύνη βασίζονται
στα λεγόμενα νευρωνικά δίκτυα, που π.χ. μαθαίνουν να
παίζουν σκάκι ή πόκερ μέσω ατελείωτων δοκιμών
ορθού-λάθους. Όμως, για να μάθει ένα άλλο παιγνίδι αργότερα, ο «έξυπνος» υπολογιστής πρέπει προηγουμένως
να σβήσει ό,τι είχε μάθει για τα προηγούμενα παιγνίδια
(κάτι που ονομάζεται «καταστροφική λήθη»).
Η νέα μελέτη κάνει ένα σημαντικό βήμα για να πάψουν
οι υπολογιστές να ξεχνάνε τα χρήσιμα πράγματα που
έμαθαν.
Όμως, προς το παρόν, παραμένει ασαφές αν, χάρη στη
νέα μέθοδο, μπορεί να μάθει να παίζει όχι μόνο πιο γρήγορα αλλά και πιο καλά πολλά διαφορετικά παιγνίδια,
από ό,τι θα έκανε αν -με την παραδοσιακή μέθοδο- ειδικευόταν σε ένα μόνο παιγνίδι.
«Δείξαμε ότι (το πρόγραμμα) μπορεί να μάθει διαδοχικά
να κάνει διαφορετικά πράγματα, αλλά δεν έχουμε δείξει
ότι μπορεί να τα κάνει καλύτερα, επειδή τα έχει μάθει διαδοχικά. Συνεπώς υπάρχουν ακόμη περιθώρια βελτίωσης»,
...«απέχουμε ακόμη πραγματικά πολύ από μία γενική τεχνητή νοημοσύνη και είναι πολλές οι επιστημονικές προκλήσεις που πρέπει να ξεπερασθούν», δήλωσε ο
Κιρκπάτρικ.
σ.σ. Και επειδή η επιστήμη τρέχει με μεγάλες ταχύτητες
πλέον, πολύ σύντομα θα το δούμε κι αυτό.

“Ζέμπρες” στους δρόμους
Αν όμως “λύσαμε” τη μετακίνηση στον αέρα, στη γη φαίνεται ότι πάμε πολύ πιο αργά, γιατί βλέπουμε οδηγοί Ι.Χ. να
...πατάνε πεζούς γιατί δεν έκοψαν ταχύτητα.
Κάποιες χώρες όμως το έλυσαν το πρόβλημα, βάζοντας
...εμπόδια στο δρόμο, υποχρεώνοντας έτσι τους οδηγούς
να κόβουν ταχύτητα.

Tα εμπόδια είναι αληθοφανή αλλά όχι αληθινά. Είναι τρισδιάστατες αποτυπώσεις πάνω στο οδόστρωμα, που δημιουργούν την ψευδαίσθηση ότι είναι στερεά εμπόδια πάνω
από το έδαφος!!!
Αν δεν μπορούν λοιπόν οι αρμόδιοι να δημιουργήσουν
λόγω έλλειψης φαντασίας, ας αντιγράψουν. Είναι εκατό
τοις εκατό αποτελεσματικό.
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14 Μαρτίου 1942: Υπογραφή του Κατοχικού Δανείου
Σαν σήμερα, 14 Μαρτίου 1942, αποφασίζεται η Ελλάδα να καλύπτει τα έξοδα του στρατού κατοχής
στην επικράτειά της μέχρι του ποσού του 1,5 δισεκατομμυρίου δραχμών μηνιαίως και το υπερβάλλον να
αναγνωρίζεται ως δάνειο της Ελλάδας προς τη Γερμανία και την Ιταλία (Αναγκαστικό δάνειο).
Κατά τη διάρκεια της γερμανικής Κατοχής εκτός
από την κάλυψη των δαπανών για τη διαβίωση των
γερμανικών στρατευμάτων, η Ελλάδα υποχρεώθηκε
να δώσει στους Γερμανούς ένα σημαντικό ποσό ως
δάνειο, μέρος του οποίου χρησιμοποιήθηκε και για τα
γερμανικά στρατεύματα στο μέτωπο της Βόρειας
Αφρικής.
Ο Ξενοφών Ζολώτας είχε αποκαλύψει (Ο απόρρητος φάκελος του δανείου, «Το Βήμα», 2 Ιουνίου 1991)
ότι «ακόμα και ο ίδιος ο Χίτλερ όχι μόνο είχε αναγνωρίσει τα δάνεια του Γ' Ράιχ από την Τράπεζα της Ελλάδος, αλλά είχε δώσει εντολή και είχε αρχίσει η
διαδικασία εξόφλησής τους».
Η Ελλάδα από τη λήξη του Πολέμου δεν έπαψε να
«υπενθυμίζει» στη Γερμανία την εκκρεμότητα του κατοχικού δανείου. Το 1964 συγκροτήθηκε και επιτροπή
νομικών, η οποία αποφάνθηκε ότι τα κατοχικά δάνεια
αποτελούν συμβατική υποχρέωση της Γερμανίας,
άσχετη με τις επανορθώσεις και αποζημιώσεις.
Ακόμη και επί Κατοχής ο πληρεξούσιος του Ράιχ
στην Ελλάδα Αλντερπουργκ, με γραπτό υπόμνημά
του στο γερμανικό υπουργείο Εξωτερικών, τον Ιούλιο
1964, είχε αναφέρει ότι η οφειλή της Γερμανίας στην
Ελλάδα από το δάνειο ανερχόταν σε 200 εκατ.
χρυσά μάρκα, δηλαδή σε 400 εκατ. σταθερά μεταπολεμικά μάρκα (ισοτιμία 1964).
Η πρώτη επίσημη ανακίνηση του θέματος του δανείου
έγινε το 1964, με εντολή της κυβέρνησης Γεωργίου
Παπανδρέου, από τον καθηγητή Αγγελο Αγγελόπουλο σε φορολογικό συνέδριο στο Αμβούργο. Ο διευθυντής του γερμανικού υπουργείου Οικονομικών
Ράινχαρτ του απάντησε ότι το 1958 η κυβέρνηση
Κωνσταντίνου Καραμανλή είχε παραιτηθεί από τις
αξιώσεις για το κατοχικό δάνειο με αντάλλαγμα γερμανικό δάνειο 200 εκατ. μάρκων!
Ο Ράινχαρτ επιβεβαίωσε αυτή την εκδοχή με επιστολή στον Γεώργιο Παπανδρέου, η οποία κατέληγε:
«Υπό τας προϋποθέσεις αυτάς δεν πιστεύω ότι η ελληνική κυβέρνησις, επικαλούμενη τη συμφωνία της
Ρώμης θα ηδύνατο να επιτύχει τις αξιώσεις της. Θα
ήτο, επομένως, προτιμότερον να μη επανέλθει επί
της υποθέσεως».
Ο Αγγελόπουλος ερεύνησε το θέμα στους εμπιστευτικούς φακέλους των συνομιλιών Αντενάουερ - Καραμανλή. Δεν υπήρχε αναφορά σε παραίτηση Κων.
Καραμανλή. Οι Γερμανοί απάντησαν ότι ήταν προφορική! (Προσπάθησαν να το περάσουν λάθρα, στη δανειακή σύμβαση του ‘58, αλλά ο Πρέσβης μας στη Βόνη
το αντιλήφθη και διέγραψε τη σχετική περικοπή).
Δώδεκα φορές οι κυβερνήσεις ανακίνησαν το θέμα
του κατοχικού δανείου μετά την ενοποίηση της Γερμανίας. Τελευταία φορά, το 2001, η κυβέρνηση Ση-

μίτη συγκρότησε επιτροπή, η οποία συνέταξε υπόμνημα που επιδόθηκε στον καγκελάριο Σρέντερ. Ο
αείμνηστος καθηγητής Γιώργος Παπαδημητρίου που
μετείχε στην επιτροπή περιέγραψε την αντίδραση
των Γερμανών: «Σαν να υψώθηκε μπροστά μας ένας
γυάλινος πύργος - ξαφνικά πάγωσαν τα χαμόγελα
των συνομιλητών μας, απέκλεισαν κάθε σχετική συζήτηση».

Το ξέχασαν
Το δάνειο υπεγράφη με όλους τους τύπους, η Ελλάδα πλήρωνε αναγκαστικά αλλά και οι Γερμανοί
σύμφωνα με την πρόβλεψη άρχισαν να ξεπληρώνουν
τις οφειλές τους. Υστερα βέβαια το χρέος... έπεσε
στη λήθη της ιστορίας και το κατοχικό δάνειο ουδέποτε αποπληρώθηκε.
«Από το 1941 η Ελλάδα βίωνε έναν τρομακτικό

Μας χρωστάνε,
δεν τους χρωστάμε.
Αναγκαστικό Δάνειο
από την Ελλάδα στη Γερμανία
λιμό. Ακόμα και ο διαβόητος υπουργός προπαγάνδας
των ναζί ο Γκέμπελς έγραφε στο ημερολόγιό του για
την Ελλάδα όπου «η πείνα έχει καταστεί ενδημική
νόσος. Στους δρόμους της Αθήνας οι άνθρωποι πεθαίνουν κατά χιλιάδες από εξάντληση». Το Λονδίνο
είχε κηρύξει την Ελλάδα σε επισιτιστική καραντίνα
με στόχο να πλήξει την οικονομία του Αξονα, αλλά
και να υποκινήσει στην Ελλάδα την αντίσταση.
Ο υποσιτισμός απασχολούσε τους Γερμανούς στο
μέτρο που αυτός μπορούσε να υποκινήσει λαϊκές
αναταραχές. Παράλληλα και ο Μουσολίνι πίεζε τον
Χίτλερ να μειώσει τις δαπάνες κατοχής στην Ελλάδα
και η κυβέρνηση Τσολάκογλου διαμαρτυρόταν για τα
υπέρογκα έξοδα κατοχής» σημειώνει ο κ. Τάσος
Ηλιαδάκης, συγγραφέας αποκαλυπτικών έργων και
βιβλίων για τα γεγονότα της εποχής.

Πότε υπεγράφη το δάνειο
Στις 14.3.1942 τερματίζεται η Συνδιάσκεψη της
Ρώμης με την υπογραφή και του κατοχικού δανείου.
Τη σύμβαση υπέγραψαν οι πληρεξούσιοι της Ιταλίας
και της Γερμανίας στην Ελλάδα, αντίστοιχα Γκίτζι και
Αλτενμπουργκ. Στους άμεσα ενδιαφερόμενους, στην
Ελλάδα δηλαδή, η συμφωνία ανακοινώθηκε εννέα
ημέρες μετά.
Σύμφωνα με αυτήν:
― Η ελληνική κυβέρνηση υποχρεούται κατά μήνα να

καταβάλλει έξοδα κατοχής 1,5 δισ. δρχ., ποσό το
οποίο θα κατανέμεται εξίσου μεταξύ των δύο Δυνάμεων Κατοχής (άρθρο 2).
― Οι αναλήψεις από την Τράπεζα της Ελλάδος άνω
του ποσού αυτού θα χρεώνονται ως δάνειο στις κυβερνήσεις της Γερμανίας και της Ιταλίας σε δραχμές
άτοκες (άρθρο 3).
― Η επιστροφή των δανειακών αναλήψεων θα γίνει
αργότερα (άρθρο 4).
― Η συμφωνία ισχύει αναδρομικά από 1.1.1942
(άρθρο 5).

Η πρώτη τροποποίηση
«Ηταν συμφωνία μεταξύ Γερμανίας και Ιταλίας, που
επιβάλλεται στην Ελλάδα. Δηλαδή είναι αναγκαστικό
δάνειο. Υπόχρεος καταβολής του είναι η Ελληνική
Κυβέρνηση και όχι η Τράπεζα της Ελλάδος. Επομένως ο νόμιμος διεκδικητής του είναι η ελληνική κυβέρνηση. Το ύψος των συνολικών αναλήψεων και
πότε αυτές θα σταματήσουν δεν προσδιορίζονται. Οι
αναλήψεις γίνονται κατά μήνα και δεν προσδιορίζεται
ούτε το ύψος των άνω του 1,5 δισ. δρχ. ποσού ούτε
το για πόσους μήνες θα έπαιρναν αυτά οι Αρχές Κατοχής» εξηγεί ο κ. Ηλιαδάκης. «Η χρέωση θα γίνεται
σε δραχμές. Οι δραχμές όμως αυτές αντιστοιχούσαν
σε εντελώς καθορισμένο ποσό μάρκων που ήδη είχαν
απαιτήσει οι Γερμανοί από την ΤτΕ η οποία υποχρεώνεται ''όπως ρυθμίζει κατά τοιούτον τρόπον την επάρκειαν του χαρτονομίσματος εις δραχμάς ώστε να
εξασφαλισθή μηνιαίως, διά τας ανάγκας του γερμανικού στρατού, ποσόν 25 εκ. μάρκων''. Επομένως η
απαίτηση είναι σε μάρκα και το 1,5 δισ. δρχ. της συμφωνίας της Ρώμης δεν είναι τίποτα άλλο παρά τα 25
εκ. μάρκα».
Ο αδηφάγος πληθωρισμός όμως εξανέμιζε το ποσό
του 1,5 δισ. δρχ. και τελικά η συμφωνία από 2 Δεκεμβρίου 1942 θα τροποποιηθεί «κοινή συναινέσει». Ετσι
το 1,5 δισ. δρχ. θα γίνει 8 δισ., τα οποία θα αναπροσαρμόζονται με κινητή τιμαριθμική κλίμακα από τα
αγαθά που κατονομάζει. Επομένως τα άνω των 8 δισ.
δρχ. ποσά, όπως αυτά προσδιορίζονται από την τροποποίηση, θα χρεώνονται ως δάνειο. Τα δανειακά
ποσά που ήδη είχαν πάρει, όπως και αυτά που θα πάρουν μέχρι την 31.3.1943, θα αρχίσουν να εξοφλούνται από τον Απρίλιο του 1943 με δόσεις.
Συνεπώς το αρχικό αναγκαστικό δάνειο μεταπίπτει
σε κανονικό συμβατικό δάνειο και τα ποσά είναι σε
σταθερό νόμισμα. «Τα δανειακά ποσά σταματούν την
1.4.1943, οπότε αρχίζει η άτοκος επιστροφή τους.
Επειδή οι δανειακές αναλήψεις δεν σταμάτησαν, αν
και πραγματοποίησαν δέκα εννέα επιστροφές (19),
οπότε και σταμάτησαν την καταβολή των υπολοίπων.
Από τότε το δάνειο καθίσταται έντοκο λόγω υπερημερίας», υπογραμμίζει ο κ. Ηλιαδάκης για την περίοδο που οι ναζί πλήρωναν μεν τις δόσεις του
χρέους τους, αλλά έπαιρναν αναγκαστικά όλο και περισσότερα.
Απεστάλη από Ανδρεα Mελεζιάδη
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Mε τιμητικές βραβεύσεις γιορτάστηκε η Ημέρα της γυναίκας στο Δήμο 3Β
Μουσική - καλλιτεχνική εκδήλωση διοργάνωσε ο Οργανισμός Αθλητισμού Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής
(ΟΑΠΠΑ) και η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, στο πλαίσιο του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας, το Σάββατο 11 Μαρτίου στην
αίθουσα «Ιωνία».
Στην εκδήλωση, όπως είχε προαναγγείλει η Δημοτική Αρχή
τίμησε τέσσερις γυναίκες του Δήμου, για τη σημαντική κοινωνική προσφορά τους: την Μαρίνα Μαρτίνου, την Κατερίνα Παναγοπούλου, τη Μαρία Μαλεύρη και τη Στέλλα
Χρίστοβα.
Τα βραβεία ήταν αντίγραφα Κυκλαδικών Ειδωλίων του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου και επιδόθηκαν από τον Δήμαρχο.

Οι γυναίκες που τιμήθηκαν με το δήμαρχο στο βήμα και δύο γυναίκες δημοτικοί σύμβουλοι.
στρας Νέων, και έντεχνο ποιοτικό τραγούδι από την Χαριτίνη Πανοπούλου.
Κεντρική ομιλήτρια με θέμα την Ημέρα της Γυναίκας ήταν
η Κατερίνα Παναγοπούλου.

Στο φουαγιέ του Πολιτιστικού Κέντρου «Ιωνία», το κοινό
είχε την ευκαιρία να δει έκθεση ζωγραφικής αποτελούμενη
από τα έργα της ζωγράφου, Gilda Frumkin, ενώ στην υποδοχή ήταν ο Ανδρέας Σίβερας με τους μοναδικούς ήχους
του σαξόφωνου του.
Το καλλιτεχνικό πρόγραμμα της εκδήλωσης περιελάμβανε
σημαντικά αποσπάσματα κλασσικής μουσικής από το
κουαρτέτο εγχόρδων της Αθηναϊκής Συμφωνικής Ορχή-

Την εκδήλωση χαιρέτησε ο Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, ο οποίος εξήρε την
προσφορά των κυριών που βραβεύτηκαν και τόνισε πως θα
πρέπει να αποτελέσουν παράδειγμα προς μίμηση για τις νεότερες γενιές.
Χαιρετισμό απηύθυναν επίσης η εντεταλμένη σύμβουλος
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Νανά Καραγιάν και η εντεταλμένη σύμβουλος πολιτισμού, Μαρία Μπραϊμνιώτη.
Την παρουσίαση και τον συντονισμό της εκδήλωσης είχε η
εκπαιδευτικός - μουσικός Στέλλα Καγιάντα.

Η γυναίκα είναι πολλά περισσότερα από
όσα της αποδίδουμε
H κεντρική ομιλήτρια Κατερίνα Παναγοπούλου έκανε
εκτενή αναφορά στο ρόλο της γυναίκας στην κοινωνία και
στον πολιτισμό, την θέση που της προσδίδει μέχρι σήμερα
η κοινωνία, λέγοντας μεταξύ άλλων:
Χρησιμοποιώ πολύ προσεκτικά τον όρο τιμά και όχι τον όρο
γιορτάζει, γιατί ο κόσμος μας οφείλει ακόμα πάρα πολλά
στη γυναίκα. Στο μισό μέρος της ανθρωπότητας, σ’ εκείνο
το μέρος της ανθρωπότητας, που φέρνει στο φως την ανθρώπινη ζωή παλεύοντας με πολλαπλούς ρόλους, πολλές
ευθύνες και σε πολλά επίπεδα. Σ’ εκείνο το μέρος της ανθρωπότητας που έχει εμπνεύσει τα μικρά και μεγάλα πράγματα του πολιτισμού μας.

Εγκαινιάστηκε ο Βρεφονηπιακός Σταθμός στο Κρυονέρι Ιδρύθηκε «Δίκτυο Πόλεων - Βιώσιμη Πόλη»

Ο Δήμος Διονύσου εγκαινίασε το νέο, πρότυπο βρεφονηπιακό σταθμό στη Δ.Ε. του
Κρυονερίου. Είναι ο 2ος κατά σειρά παιδικός σταθμός που παραδίδεται στις οικογένειες του δήμου Διονύσου από τη σημερινή
Δημοτική Αρχή.
Ο νέος βρεφονηπιακός σταθμός υψηλών

τεχνικών προδιαγραφών, διαθέτει ωφέλιμους χώρους 500 τμ σε δύο ορόφους, μεγάλο κήπο, υπερσύχρονες εγκαταστάσεις
και φιλοξενεί περί τα 40 παιδιά.Από την
επόμενη σχολική χρονιά θα λειτουργήσει
το βρεφικό τμήμα του και θα μπορεί να δεχθεί 20 βρέφη.

- Βιώσιμη Πόλη», με σκοπό την εξασφάλιση κοινής χρηματοδότησης από μεγάλα Ευρωπαϊκά προγράμματα, ιδρύθηκε την Παρασκευή 10 Μαρτίου στο Δημαρχείο Ελληνικού –
Αργυρούπολης. Συμμετέχουν στο Δικτυο τριάντα Δήμοι από ολόκληρη τη χώρα και την
Κύπρο. Ανάμεσά τους και ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, που συμμετέχει στη πρωτοβουλία αυτή και εκπροσωπήθηκε στην πρώτη σύσκεψη από τον Δήμαρχο Γρηγόρη Κωνσταντέλλο.
Το δίκτυο έχει στόχο, με
κεντρικό συντονισμό, σε συνεργασία με πανεπιστήμια
και ιδρύματα εγνωσμένου
κύρους, να διεκδικεί απευθείας από την Ευρωπαϊκή
Ένωση κοινοτικά κονδύλια
στους τομείς της Βιώσιμης
Τουριστικής Ανάπτυξης, της
Αειφορίας, της Εξοικονόμησης Ενέργειας κ.α. Το «Δίκτυο Πόλεων» θα παρέχει
τεχνική υποστήριξη στη δικτύωση και οργάνωση των δήμων που συμμετέχουν σε αυτό, ώστε να υποβάλλουν και να
υλοποιούν προτάσεις σε Ευρωπαϊκά προγράμματα. Επίσης το δίκτυο θα συμμετέχει και
το ίδιο σε προτάσεις και στη συνέχεια θα υποστηρίζει την υλοποίησή τους. Η έδρα του
«Δικτύου Πόλεων» θα είναι ο Δήμος Πύλου - Νέστορος, ενώ ο Δήμος Ελληνικού – Αργυρούπολης θα διαθέσει χώρο για τις δραστηριότητες του δικτύου στην Αθήνα.
Η συμμετοχή του Δήμου 3B στο δίκτυο αναμένεται να επικυρωθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο σε επόμενη συνεδρίασή του.
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ΕΤΥΜΟΛΟΓΩ ΑΡΑ ΥΠΑΡΧΩ

«ἄπιτε»!
Ἐκ Λογοκρατισµοῦ
Ὀρθολογισµοῦ
ἄρχεσθαι &
Πνευµατισµοῦ,
Θεοκρατισµοῦ
παύεσθαι
«Βαρύ ἀπαιδευσία» (= Είναι δυσάρεστο και ανυπόφορο
πράγμα η έλλειψη παιδείας και μόρφωσης, η αμάθεια).
«Δίδασκε καί μάνθανε τό ἄμεινον» (= Να διδάσκεις και
να μαθαίνεις το καλύτερο).
«Ἀργός μή ἴσθι, μηδ᾽ἄν πλουτῇς» (= Να μη μένεις
άνεργος, ακόμη κι αν είσαι πλούσιος).

ΕΒΔΟΜΗ

Αποφαινόμενος ο Θαλής ότι το ύδωρ είναι η αρχή των
πάντων δεν αναρωτιέται περί του τί υπήρχε πριν απ’
αυτό που τώρα υπάρχει, αλλά αντίθετα αναζητεί από τι
είναι δομημένος ο κόσμος. Εκείνο που συνιστά την ιδιαιτερότητα του στοχασμού του είναι τελικά η θεώρηση
που είχε για την ενότητα του κόσμου.
Αν όμως το ύδωρ είναι η αρχή των πάντων δεν πρέπει
να ξεχνάμε πώς:
«Καί ἐν τῷ ὅλῳ δέ τινες αὐτήν (= ψυχήν)
µεµῖχθαί φασιν, ὅθεν ἴσως καί Θαλῆς ᾠήθη
πάντα πλήρη θεῶν εἶναι».
(Αριστοτέλης, 384-322, “Περί ψυχής”, 411α, 7-8)

(= Μερικοί άλλοι υποστήριξαν πως η ψυχή είναι ανακατεμένη μέσα σ’ όλο το σύμπαν, από δώ ίσως και ο Θαλής
σκέφτηκε πως όλα είναι γεμάτα θεότητες).
Και ο κόσμος έχει ψυχή.
Το κεχριμπάρι κι ο μαγνήτης, οι αγωγοί της ηλεκτρικής
και μαγνητικής δύναμης, μας δείχνουν πως και στο ασήμαντο πράγμα υπάρχει ένα πνεύμα που το ζωντανεύει
γιατί ο μαγνήτης έχει ψυχή (= ζωή) επειδή έλκει το σίδερο.

Προσω-κρατικῶς
ζῆν

(Ιωάννης Στοβαίος, 3ος μ.Χ., “Ανθολόγιον» βιβλίο 3, 1, 172)

ΣΧΟΛΙΟ : Αυτά είναι μερικά από τα ηθικά παραγγέλματα
που μας κληροδότησε ο Θαλής ο Μιλήσιος για να τα
έχουμε ως πρότυπα ζωής. Εμείς όμως τα αγνοούμε ή
τα παραβλέπουμε.
Ο Πλάτων (427-347) θεωρούσε τον Θαλή ως πρότυπο,
υπόδειγμα φιλοσόφου και μας το αναφέρει αυτό στο
διαλογικό του έργο “Θεαίτητος” ή “Περί επιστήμης,
πειραστικός”* 174α - 176α.
Ο Σωκράτης μαζί με τον μαθηματικό Θεόδωρο εξετάζουν τον φιλόσοφο συγκρίνοντάς τον με τους σοφούς
του κόσμου. Ο φιλόσοφος εκεί όπου οι άλλοι διαπρέπουν - στα δικαστήρια, στις τέρψεις, στις φροντίδες της
ζωής - γίνεται γελοίος με την αδεξιότητά του· υπερισχύει όμως και υπερέχει των άλλων στην εξέταση της
ίδιας της δικαιοσύνης, στη γνώση του ανθρώπου και
των όντων, στο ελεύθερο ήθος.
«ὁ μέν (ὁ Θαλῆς) τῷ ὄντι ἐν ἐλευθερίᾳ τε καί σχολῇ
τεθραμμένου, ὅν δή φιλόσοφον καλεῖς». (Θεαίτητος,
175e).
(= ο Θαλής με ήθος ανθρώπου που έχει ανατραφεί με
ελευθερία και σπουδή / μελέτη, είναι αυτός που εσύ
ονομάζεις φιλόσοφο).

Ο ευφυέστατος αυτός άντρας δεν έβλεπε πουθενά στη
φύση ύλη νεκρή, αλλά παντού ζωή και κίνηση.
Θεωρούσε ως αρχή και αιτία πάντων το ύδωρ, διότι η
υγρή φύση εύκολα μεταβάλλεται, και άλλοτε εξατμιζόμενη εξαερώνεται και άλλοτε παγωμένη/στερεοποιημένη, απογαιώνεται = μετατρέπεται σε ξηρά,
φαινόμενο από το οποίο κι αυτός κατανόησε σαφώς και
δίδαξε και τους άλλους πώς μπορεί το ίδιο σώμα να μεταλλάσσεται σε διάφορες μορφές.
Την ύλη δηλαδή τη φανταζόταν ζωντανή και έμψυχη,
αντίληψη που επανεμφανίζεται και στους διαδόχους του
και που την ονόμασαν υλοζωισμό και υλοψυχισμό.
Όσο πτωχή κι αν μας φαίνεται αυτή η πρώτη αρχή μιας
φυσιογνωστικής θεωρίας τόσο σημαντικό ήταν που
έγινε η αρχή μιας τέτοιας θεωρίας και πρόβαλε η μεγάλη ιδέα της Ενότητας του κόσμου.

ΘΑΛΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Η ΚΟΣΜΟΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΘΑΛΗ
«Ἀρχήν δέ τῶν πάντων ὕδωρ ἀπεφήνατο, καί τόν κόσμον ἔμψυχον καί δαιμόνων πλήρη».
(Διογένης Λαέρτιος, 3ος μ.Χ., “Βίοι Φιλοσόφων”, 27)

(=ως πρώτη ουσία όλων των όντων θεωρούσε το ύδωρ,
και υποστήριζε πως η φύση είναι έμψυχη και γεμάτη από
θεότητες).
Ο Θαλής ήταν ο πρώτος που τόνισε τον ουσιώδη ρόλο
του ύδατος ως αρχής. Η θεμελιώδης σημασία της βροχής για την ανάπτυξη των φυτών καθώς και του νερού
στην ανθρώπινη διατροφή, το θέαμα των ποταμών που
παρασέρνουν την ιλύ και δημιουργούν προσχώσεις, η
μελέτη της κυκλοφορίας των θρεπτικών χυμών μέσα
στους φυτικούς ιστούς και της γονιμοποίησης στα ζώα
δεν τον άφησαν αδιάφορο.

ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ
ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΟΝΟΠΩΛΙΟ ΜΕ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑ!

αυξημένη (παρενιαυτοφορία*), έγινε πλούσιος και έτσι
απέδειξε στους συμπολίτες του πως με τη φιλοσοφία
μπορεί κανείς να πλουτίσει, όμως δεν είναι ο αυτοσκοπός της και τους μοίρασε τα χρήματα που κέρδισε δίνοντάς τους έμπρακτα μια αποστομωτική απάντηση
(ανθρωπιστικός καπιταλισμός).
«οἷον καί τό Θάλεω τοῦ Μιλησίου· τοῦτο γάρ ἐστι κατανόημά τι χρηματιστικόν, ἀλλ᾽ἐκείνῳ μέν διά τήν σοφίαν
προσάπτουσι, τυγχάνει δέ καθόλου τι ὄν. Ὀνειδιζόντων
γάρ αὐτῷ τήν πενίαν ὡς ἀνωφελοῦς τῆς φιλοσοφίας
οὔσης, κατανοήσαντά φασιν αὐτόν ἐλαιῶν φοράν ἐσομένην ἐκ τῆς ἀστρολογίας ἔτι χειμῶνος ὄντος, εὐπορήσαντα χρημάτων ὀλίγων ἀρραβῶνας διαδοῦναι τῶν
ἐλαιουργίων τῶν τ᾽ἐν Μιλήτῳ καί Χίῳ πάντων, ὀλίγου μισθωσάμενον ἅτ᾽οὐθενός ἐπιβάλλοντος· ἐπειδή δ᾽ὁ καιρός ἧκε, πολλῶν ζητουμένων ἅμα καί ἐξαίφνης,
ἐκμισθοῦντα ὅν τρόπον ἠβούλετο πολλά χρήματα συλλέξαντα, ἐπιδεῖξαι ὅτι ῥάδιόν ἐστι πλουτεῖν τοῖς φιλοσόφοις
ἄν βούλωνται, ἀλλ᾽οὐ τοῦτ᾽ἐστί περί ὅ σπουδάζουσιν.
Θαλῆς μέν οὖν λέγεται τοῦτον τόν τρόπον ἐπίδειξιν ποιήσασθαι τῆς σοφίας· ἔστι δ᾽ὥσπερ εἴποµεν, καθόλου
τό τοιοῦτον χρηµατιστικόν, ἐάν τις δύνηται µονοπωλίαν αὑτῷ κατασκευάζειν· διό καί τῶν πόλεων
ἔνιαι τοῦτον ποιοῦνται τόν πόρον ὅταν ἀπορῶσι
χρηµάτων, µονοπωλίαν γάρ τῶν ὠνίων ποιοῦσιν.
(= ένα τέτοιο τέχνασμα είναι και του Θαλή του Μιλησίου·
πρόκειται δηλαδή για κερδοσκοπικό επιχείρημα το οποίο
αναφέρουν σε ένδειξη της σοφίας εκείνου. Έχει όμως καθολική αξία. Αναφέρεται λοιπόν πως επειδή τον περιγελούσαν για την πενία του, ισχυριζόμενοι πως είναι ανώφελη η
φιλοσοφία, αυτός αφού προέβλεψε κατά τη διάρκεια ακόμα
του χειμώνα, με τη βοήθεια της αστρονομίας ότι η σοδειά
των ελαιών θα ήταν μεγάλη, προμηθεύτηκε χρήματα και
αφού κατέβαλε στους ιδιοκτήτες των ελαιοτριβείων μικρά
ποσά ως εγγύηση, νοίκιασε αντί μικρού μισθώματος όλα τα
ελαιοτριβεία της Μιλήτου και της Χίου, καθώς κανείς δεν
πλειοδότησε· όταν ήρθε ο καιρός της σύνθλιψης της ελιάς
και πολλοί ζητούσαν ταυτοχρόνως και βιαστικά να νοικιάσουν ελαιοτριβεία, ο Θαλής τα υπενοικίασε αντί όσου μισθώματος ήθελε και έτσι αφού συνέλεξε πολλά χρήματα,
απέδειξε σ’ όσους τον περιγελούσαν, πως είναι εύκολο
στους φιλοσόφους να πλουτίσουν αν θέλουν, αλλά δεν
είναι αυτό το αντικείμενο των μελετών/ερευνών τους. Και
έτσι ο Θαλής, όπως λέγεται, απέδειξε τη σοφία του· αλλά
η κερδοσκοπική αυτή επινόησή του έχει ως είπαμε καθολική αξία, επειδή εφαρμόζεται σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με την οποία θα μπορούσε οποιοσδήποτε να
δημιουργήσει μονοπώλιο προς ίδιον όφελος.
Το αυτό αναφέρει με τον Αριστοτέλη και ο Διογένης ο
Λαέρτιος, ιστοριογράφος της φιλοσοφίας της αρχαιότητας,
όπου αρύεται τις πληροφορίες του από άλλα εγκυκλοπαιδικά λεξικά περί Φιλοσοφίας που υπήρχαν στην εποχή του
και που δυστυχώς σήμερα έχουν “εξαφανιστεί” αφήνοντας
ως μόνη πηγή τα δέκα βιβλία (κεφάλαια) περί των Φιλοσόφων με αναφορά από πού άντλησε το κάθε τι.
«βουλόμενος δεῖξαι ρᾶον εἶναι πλουτεῖν, φορᾶς μελλούσης ἐλαιῶν ἔσεσθαι, προνοήσας ἐμισθώσατο τά ἐλαιουργεῖα καί πάμπλειστα συνεῖλε χρήματα». (Διογένης Λαέρτιος,
3ος μ.Χ., “Βίοι Φιλοσόφων”, 26)

Ο ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΣ
Ο Αριστοτέλης στα “Πολιτικά” του, 1259α, 7-23, αναφέρεται στις οικονομικές δραστηριότητες που ανέπτυξε ο
Θαλής.
Σύμφωνα με τον Αριστοτέλη οι Μιλήσιοι συμπολίτες τού
Θαλή αμφισβήτησαν τη χρησιμότητα της φιλοσοφίας,
αφού αυτή δεν τον βοηθούσε να πλουτίσει. Τότε ο
Θαλής έχοντας προβλέψει απ’ όλες τις κινήσεις των
αστέρων πως αναμένεται χρονιά πολύ καλής σοδειάς
νοίκιασε όλα τα ελαιοτριβεία της Μιλήτου και της Χίου
σε πολύ χαμηλή τιμή, λόγω της περυσινής μικρής παραγωγής. Την επόμενη χρονιά, που η παραγωγή υπήρξε

ΣΧΟΛΙΟ: Πρέπει να ζούμε με τις ιδέες μας και όχι από
τις ιδέες μας! Αυτό αφιερώνεται ειδικά στους “Μεγάλους Ιδεολόγους” Λαϊκιστές και Ελλαδέμπορους που
διαφημίζουν/ διατυμπανίζουν το αποκλειστικό τους δικαίωμα να εμπορεύονται (καπηλεύονται) τον πολιτισμό
της Ελλάδος προς ίδιον όφελος (οικονομικό ή πολιτικό).
―――――
* πειραστικός = δοκιμαστικός, πειραματικός διάλογος για προβληματισμό.
* παρενιαυτοφορία = η ανα διετία καρποφορία.

Πέτρος Ιωαννίδης
Καθηγητής φιλόλογος του 2ου ΓΕΛ Βούλας
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ΕΒΔΟΜΗ

20ετή γενέθλια ο Ρόταρυ Βούλα-Πανοραμα
Ο Ροταριανός Όμιλος Βούλα – Πανόραμα γιόρτασε τα 20α του Γενέθλια.
Στον εορτασμό παρευρέθησαν πέρα
από τα μέλη του Ομίλου ο Διοικητής

της 2470 Π.Δ.Ρ. Απόστολος Μαμάτας,
ο Εψηφισμένος Διοικητής 17-18 Χρή-

στος Κίτσος, ο Εκπρόσωπος του Ρόταρακτ Λουκάς Ζερδές καθώς και πλήθος
Ροταριανοί αξιωματούχοι και Ροταριανοί από όλους τους Ομίλους της Αττικής. Κατά τη σεμνή και ζεστή
εκδήλωση έγινε αναφορά στο πλούσιο
Ροταριανό έργο του Ομίλου στα είκοσι
χρόνια ζωής του. Όλοι συμφώνησαν
πως θα εντείνουν την προσφορά τους,
μιας και αυτήν την εποχή είναι επιτακτική η ανάγκη παραγωγής κοινωνικού
έργου. Αφιερώνοντας χρόνο από τον
πολύτιμο χρόνο τους, καθώς και χρήματα από το υστέρημα τους, αλλά αξιοποιώντας και τις χορηγίες των φίλων
τους και του Ρόταρυ θα συνεχίσουν να
στέκονται δίπλα στον δοκιμαζόμενο

συνάνθρωπό τους. Δίνοντας έτσι το
πολύτιμο παράδειγμα σε όλους.
ΔΙΕΘΝΕΣ ΡΟΤΑΡΥ 2470 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΡΟΤΑΡΙΑΝΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
ΒΟΥΛΑ-ΠΑΝΟΡΑΜΑ
Ο Πρόεδρος Κωνσταντίνος Σμυρνής

Xρήσιμα επαγγέλματα με φιλική εξυπηρέτηση
Προβληθείτε στις
σελίδες μας
με μία συνδρομή
της εφημερίδας!
Πληροφορίες 6937153052
press@ebdomi.com
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Η δημοσιογραφία δεν
είναι γονατογράφημα
Απάντηση στην επιστολή- ένσταση
του κ. Φώτη Καραβουσιάνη,
κατοίκου Βούλας και αναγνώστη της «Ε»

του δημοσιογράφου
Βασίλη Κασιμάτη

Στο φύλλο της περασμένης εβδομάδας η εφημερίδα φιλοξένησε την επιστολή του 80χρονου αναγνώστη κ. Καραβουσιάνη, ο οποίος απαντούσε εμφανώς ενοχλημένος
σε προηγούμενο άρθρο μου με τίτλο «Ασφαλής οδήγηση
και υπερήλικες» (4/3/17, φ. 974 σελ.17) όπου αναφερόμουν για την επικινδυνότητα των υπερήλικων στην οδήγηση.
Ο επιστολογράφος, μάλιστα μού έδινε συστάσεις και
οδηγίες(!!) ως προς το πού θα αντλήσω πληροφορίες
“υπεύθυνα” (λες και είμαι ανεύθυνος συντάκτης!), ενώ
αναρωτιόταν και για την ηλικία μου! Η επιστολή του δημοσιεύθηκε στο φύλλο 975/11/3/17, σελ.11.
Να ενημερώσω λοιπόν ότι καταρχήν είμαι
50 ετών. Εδώ και δεκαετίες, διακεκριμένος
δημοσιογράφος με χιλιάδες δημοσιευμένα
άρθρα, εκδότης εφημερίδων, παρουσιαστής
ενημερωτικών εκπομπών σε πολύ γνωστά
τηλεοπτικά (εθνικά και περιφερειακά) κανάλια, βραβευμένος συγγραφέας και καθηγητής δημοσιογραφίας σε ανάλογη σχολή.
Και σε επαγγελματίες αυτού του βεληνεκούς, ακούγεται κάπως παράξενο να δίνει
ένας απλός πολίτης οδηγίες… περί δημοσιογραφίας. Όταν μάλιστα φτάνει και στο
σημείο να κάνει λόγο για «φοβισμένους
συντάκτες», τότε απλώς αντιμετωπίζεται
με συμπάθεια… λόγω ηλικίας.
Επί του πρακτέου, στην εν λόγω επιστολή
δεν διαβάσαμε τίποτα που να τεκμηριώνεται ανάλογα.
Κοντολογίς, το κείμενο που δυστυχώς δεν στοιχειοθετείτο πουθενά και έβριθε από ανακρίβειες, βασιζόταν,
όπως ο ίδιος ανέφερε, σε προσωπικές του εμπειρίες για
το τι ο ίδιος νομίζει για το βαθμό ευθύνης των υπερήλικων (80+) οδηγών.
Απλές προσωπικές εμπειρίες Vs επαγγελματικό ρεπορτάζ; Οκ, το ακούσαμε κι αυτό!

Στο δια ταύτα
Ο αναγνώστης μας, εστίασε στην άποψη ότι κατά τη
γνώμη του, δεν ευθύνεται η ηλικία των υπέργηρων οδηγών, αλλά η κακή υγεία ορισμένων εξ αυτών.
Σε αυτό βέβαια συμφωνούμε! Άλλωστε σε κανένα σημείο του άρθρου μου δεν αναφέρθηκα γενικώς για
όλους τους υπερήλικες. Επιπλέον με προέτρεπε να δω
τους δείκτες από το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας και
αριθμούς από την τροχαία. Αν και λίαν ερασιτεχνικό
αυτό (οι δημοσιογράφοι δεν τρέχουμε για στοιχεία στα
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τοπικά τμήματα τροχαίας!), εκείνος τα είχε; Κι αν τα είχε
γιατί δεν τα δημοσίευσε στην επιστολή του;
Ευκαιρίας δοθείσσς λοιπόν… δομώ ένα νέο ρεπορτάζ,
καταθέτοντας σημαντικά «συμπληρωματικά» στοιχεία
από την έρευνά μου, ώστε το αναγνωστικό μας κοινό
να βγει κερδισμένο από αυτή την ...διαφωνία.
Καταρχήν να αναφέρω ότι το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) που μου προτείνει ο εν λόγω κύριος, δεν
είναι τίποτα παραπάνω από μια Μ.Κ.Ο. (Μη Κυβερνητική
Οργάνωση). Έλεος! Το να μου συστήνει κάποιος να
πάρω στοιχεία για ένα τέτοιο βαρυσήμαντο κοινωνικό
ζήτημα, από μια ιδιωτική Μ.Κ.Ο. «όζει και ζέει». Κι αυτό
γιατί είμαι ο μόνος δημοσιογράφος που έχω αφιερώσει
τόσα πολλά άρθρα και σημαντικές τηλεοπτικές εκπομπές, στο «κυνήγι» των Μ.Κ.Ο. λόγω της απίστευτης
αδιαφάνειας και της ύποπτης δράσης των. Μήπως κάποιοι ενοχλούνται από αυτό το «κυνήγι»; Λέω… εγώ
τώρα!
Επιπλέον στο από 4ης Μαρτίου 2017 άρθρο μου, δεν
ανέφερα πουθενά κάτι εις βάρος των υπερήλικων οδηγών αορίστως. Αναφερόμουν «σε κάποιους συγκεκριμένους υπερήλικες οδηγούς» που οδηγούν στους
δρόμους έχοντας προβλήματα υγείας. Αυτό σημαίνει …
ΟΧΙ ΟΛΟΥΣ!! Άρα εντελώς αβάσιμη η επιστολή του αναγνώστη. Ταυτόχρονα τόνιζα μεταξύ άλλων, την αναγκαιότητα για την νομοθετική αναθεώρηση των όσων
ισχύουν για την ανανέωση των διπλωμάτων οδήγησης
για υπερήλικες (80+). Αυτός ήταν και ο κύριος στόχος
του άρθρου και όχι η εν γένει και επί παντός επιστητού
στοχοποίηση των οδηγών 3ης ηλικίας. Κι αυτό, παρότι
όλοι οι θεσμικοί φορείς και ασφαλιστικοί οργανισμοί

τους αντιμετωπίζουν ως «ιδιαίτερα επικίνδυνη ομάδα».
Πιο συγκεκριμένα, για την ηλικιακή ομάδα 80+ το υπουργείο συγκοινωνιών εκδίδει επιπλέον οδηγίες και έχει
από πέρυσι αυξήσει τις απαιτούμενες ιατρικές βεβαιώσεις για την ανανέωση οδήγησης. Τυχαίο;;;
Οι ασφαλιστικές εταιρίες έχουν «επώδυνο» οικονομικά
επασφάλιστρο (πολύ ακριβό επιπλέον ασφάλιστρο) για
τους οδηγούς άνω των 80 ετών. Τυχαίο κι αυτό;;; Και
είναι πρόδηλο το γιατί! Λόγω των δυσμενέστατων στατιστικών στοιχείων που προκύπτουν από τις πανεπιστημιακές έρευνες και τα στοιχεία ΕΛ.ΑΣ. αλλά και του
αρμοδίου υπουργείου για την πρόκληση θανατηφόρων
τροχαίων ατυχημάτων από οδηγούς άνω των 80 ετών.

Αιτία θανάτου… το «φακελάκι»!
Το σημαντικότερο πρόβλημα που εντοπίζεται είναι το
γνωστό «γρηγορόσημο», ή αλλιώς … «φακελάκι»!
Πιο αναλυτικά και ενώ θα έπρεπε να υπήρχε κανονική
εξέταση οδήγησης από εξεταστές του υπουργείου σε

αληθινές συνθήκες οδήγησης (εντός οχήματος) για
τους υπερήλικες οδηγούς (όπως στην Αγγλία), εντούτοις μόνο μια απλή σειρά τεσσάρων ιατρικών βεβαιώσεων αρκεί επί της παρούσης για το υπουργείο.
Τραγικό!
Εδώ λοιπόν εισέρχεται και … το «φακελάκι»! Ελλείψει
εξετάσεων οδήγησης, έχουν αναλάβει την ανανέωση διπλώματος για υπερήλικες, οι «μεσάζοντες» έναντι σχετικής αμοιβής. Αμέτρητες οι αναφορές για
«διεκπεραιωτές» και σχολές οδήγησης, όπου έναντι τιμήματος (συνήθως 170-200 ευρώ) και δίχως απολύτως
καμία ιατρική εξέταση, «παραδίδουν» ανανεώσεις διπλωμάτων… κατ’οίκον!
Και σύμφωνα με ειδικούς αυτό είναι και το βασικότερο
πρόβλημα. Αν για την ανανέωση διπλώματος (υπερήλικες οδηγοί 80+) απαιτούνταν κανονικές οδηγικές εξετάσεις από το υπουργείο, η διαδικασία για το
«φακελάκι» θα ήταν σαφώς δυσκολότερη, λόγω της
ασφάλειας των ηλεκτρονικών πληροφοριακών συστημάτων του υπουργείου.
Αλλά ακόμα και για τους υποψηφίους 80χρονους που
ανανεώνουν δίχως «φακελάκι», οι εξετάσεις είναι
απλές. Σε εξαιρετικά σπάνιες περιπτώσεις οι καρδιολόγοι και νευρολόγοι τους εξετάζουν κανονικά. Παίρνουν
το 10ευρω της σύμβασης κι αυτό είναι όλο.
Ως αποτέλεσμα, χιλιάδες υπέργηροι, οδηγούν στους
Ελλαδικούς δρόμους, δίχως τις περισσότερες φορές να
έχουν περάσει καμία - έστω - ιατρική εξέταση. Και ιδού
ο δημόσιος κίνδυνος!
Σύμφωνα με την Γερμανική ADAC οι ηλικίες 74 έως 84
είναι ταυτόσημα συνυπεύθυνες με τις ηλικίες 18-21
ετών για την πρόκληση σοβαρών τροχαίων. Σύμφωνα
λοιπόν με την κολοσσιαία Γερμανική λέσχη αυτοκινήτου, οι δύο αυτές ηλικιακές ομάδες κρίνονται ως οι «βασικοί ένοχοι» του μεγαλύτερου
αριθμού τροχαίων ατυχημάτων. Γι’ αυτό και στη
Γερμανία, οι οδηγοί μπορούν να σταματούν να
οδηγούν μετά το 80ό έτος της ηλικίας, λαμβάνοντας αντ’ αυτού από το κράτος, δωρεάν
κάρτα μετακίνησης σε όλα τα μέσα συγκοινωνίας. Κι αυτό ισχύει και στη Γαλλία, αλλά και σε
πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Στην Ελλάδα
όμως έχουμε… το «φακελάκι»!
Και από τη Γερμανία περνάμε στην μακρινή Αυστραλία, μια χώρα που φιγουράρει διαρκώς στις
δύο πρώτες θέσεις «καλύτερων χωρών» παγκοσμίως! Εκεί, σύμφωνα με την κρατική «Επιτροπή
Τροχαίων Ατυχημάτων» TAC (Transport Accident
Commission), οι ηλικίες 75+ ευθύνονται για τα μεγαλύτερα ποσοστά ατυχημάτων, όπως αυτά φαίνονται και
στη σχετική κάρτα. Η TAC αναφέρει ότι αυτή η τραγική
εικόνα ισχύει και για τους υπερήλικες πεζούς.
Μια αξιόλογη έρευνα είχε παρουσιαστεί πριν από μερικούς μήνες στην εφημερίδα «ΤΟ ΒΗΜΑ». Η πολυσέλιδη
αυτή έρευνα προσδιόριζε τις ομάδες «υψηλού κινδύνου» που είναι επιρρεπείς σε σοβαρά τροχαία ατυχήματα, συγκεκριμένου μάλιστα και προσδιοριζόμενου
τύπου αλλά και αυτές που ουσιαστικά θεωρούνται «περιορισμένης συμμετοχής» σε συγκρούσεις οχημάτων με
οδυνηρές συνέπειες. Η έρευνα διεξήχθη από: Α. Κόκκαλη, επίκουρο καθηγητή στο Τμήμα Πολ. Μηχανικών
του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, Π Παπαϊωάννου, επίκουρο καθηγητή στο Τμήμα Πολ. Μηχανικών του
Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Σ. Μπάσμπα, διδάσκοντος στο Τμήμα Πολ. Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και της ψυχιάτρου ψυχαναλύτριας Α. Μαστρογιάννη.
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Στην έρευνα αναδεικνύεται ένα σημαντικό πρόβλημα.
Τα ατυχήματα και η εσφαλμένη οδήγηση των ανθρώπων της τρίτης ηλικίας. Το πρόβλημα που σύμφωνα με
τις εκτιμήσεις των μελετητών θα φανεί εντονότερο στο
μέλλον είναι η συνεχώς αυξανόμενη συμμετοχή των
ηλικιωμένων οδηγών σε τροχαία συμβάντα. Από ένα ποσοστό 12% που ήταν πριν το 2000 για τους οδηγούς
πάνω από 65 ετών, αναμένεται να φθάσει στο 25% το
2020. Δηλαδή σε 3 χρόνια και σύμφωνα με την έρευνα,
ένα στα τέσσερα τροχαία ατυχήματα θα προκαλούνται
από οδηγούς άνω των 65 ετών.
Και όσο ανεβαίνει η ηλικία το ποσοστό αυξάνεται δραματικά. Οι αριθμοί που προκύπτουν είναι εντυπωσιακοί.
Οι ηλικιωμένοι (άνω των 65 ετών) έχουν 1,5 φορά μεγαλύτερη συμμετοχή από τον μέσο όρο στα τροχαία ατυχήματα. Δηλαδή αν ο μέσος όρος είναι 100 ατυχήματα,
οι ηλικιωμένοι έστω και με τη συντηρητική οδήγησή
τους ευθύνονται για 150 ατυχήματα. Για τους άνω των
80 ετών ο αριθμός εκτοξεύεται στο 250 ατυχήματα!!
Αυξημένη κατά 180% του μέσου όρου είναι η συμμετοχή ηλικιωμένων οδηγών στα ατυχήματα που εμφανίζονται σε αριστερές στροφές και αυτό γιατί θεωρείται
για τον «κουρασμένο» εγκέφαλο μια πολύπλοκη μανούβρα, αφού απαιτείται στροφή σε συνδυασμό με υπολογισμό της απόστασης και της ταχύτητας του
επερχόμενου ατυχήματος. Αντίθετα, μειώνεται σε ποσοστό 80% του μέσου όρου η πιθανότητα εμπλοκής του

ΤΑ ΕΝΟΧΙΚΑ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑΤΑ
ΚΑΙ Η «ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ»
- Τα αθλητικά του προσόντα, τα πήρε από μένα και το μουσικό του ταλέντο, από τη μητέρα του, η οποία έχει υπέροχη φωνή. – Ο μεγάλος μου γιος, έχει από τον πατέρα
του, μαθηματικό μυαλό, ενώ η κόρη μου ζωγραφίζει καταπληκτικά, όπως κι εγώ.- Δες το προσωπάκι του, τα ματάκια
του, ίδιος ο πατέρας του! – Όταν τις βλέπω να περπατούν,
φαίνεται ότι είναι μάνα και κόρη. Έχουν το ίδιο βάδισμα.
–«Το μήλο κάτω από τη μηλιά», «κατά μάνα κατά
κύρη».
Πόσο συχνά έχουμε όλοι μας ακούσει τέτοιες αναφορές αιτιολόγησης και συσχετισμούς ομοιοτήτων παιδιών - γονιών; Και πόσο εύκολα, γονείς και τρίτα
πρόσωπα περιγράφουν και δικαιολογούν την κληροδότηση, θετικών ή ιδιαίτερων χαρακτηριστικών.
Συμβαίνει άραγε το ίδιο όταν αναζητούμε, την πατρότητα κάποιας αναπηρίας, νόσου, δυσλειτουργίας, δυσμορφίας, ανεπάρκειας, Ειδικών Αναγκών κ.λπ.;
ΤΑ ΕΝΟΧΙΚΑ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑΤΑ ΚΑΙ Η «ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ»
Η έλευση ενός ανάπηρου βρέφους στον κόσμο, ή
η μεταγενέστερη διαπίστωση και διάγνωση κάποιας αναπηρίας ή Ειδικών Αναγκών, επιφέρει, εκτός πολλών άλλων
συνεπειών, καταιγισμό έντονων αρνητικών και στρεσογόνων συναισθημάτων. Το πρώτο ερώτημα των γονιών, είναι
ένα μεγάλο ΓΙΑΤΙ; Τι έφταιξε; Ποιος ευθύνεται; Η αναζήτηση της απάντησης, πολλές φορές αποδεικνύεται μάταιη, παίρνει χρόνια και όταν επιτυγχάνεται κινείται στα
όρια, της υποκειμενικής εκτίμησης και της εικασίας (εκτός
των περιπτώσεων ξεκάθαρης ιατρικής γνωμάτευσης, ως
προς την αιτία πρόκλησης της αναπηρίας). Εντονότατες
ατομικές και ενδοοικογενειακές συγκρούσεις, εκρηκτικές,
εμφανείς αλλά και αυτοτιμωρητικές, θα διαμορφώσουν
το επόμενο, ψυχοφθόρο, ανούσιο και αναποτελεσματικό

ηλικιωμένου σε νοτιομετωπικές συγκρούσεις, λόγω της
πιο προσεκτικής οδήγησής τους (λόγω φόβου). Όπως
όμως επισημαίνεται στην έρευνα των πανεπιστημιακών,
«οι ηλικιωμένοι υιοθετώντας πρακτικές του τύπου
“στην οδήγηση σιγά σιγά και όλα γίνονται με ασφάλεια”, καταντούν να αγνοούν προτεραιότητες και κανόνες του ΚΟΚ, ίσως για να αποτινάξουν τμήμα του
διανοητικού φορτίου της οδήγησης, με αποτέλεσμα να
δημιουργούν γύρω τους αυξημένο δυναμικό τροχαίων
συμβάντων».
Επίσης σε άλλη έρευνα των ΤΕΙ Αθηνών η οποία βασίστηκε σε μελέτες διεθνών πανεπιστημιακών ιδρυμάτων,
διερευνήθηκε ο ρόλος της ηλικίας του οδηγού ενός οχήματος στην πρόκληση τροχαίου ατυχήματος και στη σοβαρότητά του. Στην έρευνα των Williams et al. φάνηκε
ότι είναι πιθανότερο οι νεότεροι (18-21) και οι ηλικιωμένοι οδηγοί (75+) να είναι υπεύθυνοι για θανάτους στα
ατυχήματά τους. Σε ατυχήματα με δύο εμπλεκόμενα
οχήματα, οι ηλικιωμένοι οδηγοί ήταν πιθανότερο να
είναι υπαίτιοι για το ατύχημα.
Αξιοσημείωτο είναι ότι σε όλη τη γηραιά ήπειρο, η συζήτηση για την εφαρμογή πολύ αυστηρών εξετάσεων
για τους οδηγούς 80+ φαίνεται να γίνεται ολοένα και
εντονότερη, όπως αυτό αποτυπώνεται από άρθρα σε
γνωστά ΜΜΕ όπως η Der Spiegel (Γερμανία), η Daily Mail
(Αγγλία), κλπ, όπου συζητούν ακόμα και την πλήρη απα-

στάδιο (με διάρκεια η οποία κυμαίνεται κατά περίπτωση).
– Φταις εσύ, που στην εγκυμοσύνη σου δεν πρόσεχες. –
Φταις εσύ, που είχες οικογενειακό ιστορικό και δε μου το
είπες. – Φταίει ο γιατρός, που δεν επέμεινε να κάνουμε κι
άλλες εξετάσεις. – Φταις εσύ, που αρνήθηκες να διακόψουμε την κύηση έγκαιρα, όταν είδαμε ότι υπάρχει εκείνο
το πρόβλημα. Πάνω και πέρα όμως, από όλες αυτές τις
αμφίδρομες «χρεώσεις», οι γονείς βασανίζονται και από
μία ακόμα σκέψη, πολλές φορές ανομολόγητη και ανεπιφύλακτα ισχυρίζομαι, άδικη και σκληρή για τους ίδιους.
Την κληρονομική - γενετική τους ευθύνη. Το «λάθος
DNA». Γνωρίζω ότι, ως όρος είναι αδόκιμος, όμως επειδή
υπάρχει σαν σκέψη και προβληματισμός, σε πολύ μεγάλη

Η ΑΝΑΠΗΡΙΑ
ΣΤΟΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΜΑΣ
ΚΟΣΜΟ
Αλέξανδρος Καλοχριστιανάκης
Μουσικός - καθηγητής ειδικής φυσικής αγωγής

μερίδα του πληθυσμού, θα ήταν λάθος, η μη αναφορά του.
Το ερώτημα είναι αν, η γνώση ή η πιθανότητα κληρονομικής επιβάρυνσης, συνιστά ευθύνη και υπαιτιότητα ή όχι.
Η ανάλυση της απάντησης αυτού του ερωτήματος (λόγω
του εύρους, της σημασίας και των ιδιαίτερων πτυχών του),
θα αποτελέσει, αυτόνομο θέμα, μελλοντικού άρθρου.
Εδώ όμως πρέπει να προβληματιστούμε και να απαντήσουμε σοβαρά ως κοινωνία και ως άτομα: …υπάρχει
σύνδεση του (αδιαμφισβήτητα υπαρκτού σε μικρό ή μεγάλο βαθμό) αναπηρικού στιγματισμού, προκατάληψης και
απομόνωσης, με τη γενικότερη αντίληψή μας, σχετικά με
τη γενετική υγεία και υπεροχή; Υπάρχει. Ας μη δειλιάσουμε να το παραδεχτούμε. Ας μην κολακέψουμε τους

γόρευση οδήγησης σε αρκετά προχωρημένες ηλικιακά
ομάδες, με αντιπαροχή την δωρεάν συγκοινωνία.
Και όλα αυτά (έρευνες, μελέτες, ομάδες διαβούλευσης,
επιτροπές) συγκλίνουν προς μια βασική κατευθυντήρια
σύσταση: Τα νεώτερα συγγενικά μέλη των οικογενειών
να παροτρύνουν την παύση οδήγησης στα υπέργηρα,
όταν διαπιστώνεται ανικανότητα οδήγησης. Σε αυτούς
μεταφέρεται μεγάλο βάρος της ευθύνης.
Αλλά πώς να γίνει αυτό στην Ελλάδα, που τα μέσα δημόσιας μετακίνησης είναι ισχνά και σε κάποιες περιοχές
ανύπαρκτα και λόγω της κρίσης συρρικνώνονται ακόμη
περισσότερο!
Αλλά πώς να γίνει αυτό στην Ελλάδα της κρίσης με τα
μεγάλα ποσοστά ανεργίας, όταν λόγω της άθλιας πολιτικής κακοδιαχείρισης καταντήσαμε να συντηρείται η οικογένεια από τον … «παππού»!
Αυτά λοιπόν προς απάντηση ορισμένων αναγνωστών
που θεωρούν ότι η … δημοσιογραφία είναι απλή υπόθεση!
Μετά από όλα αυτά θεωρώ ότι ο αναγνώστης Φώτης Καραβουσιάνης θα είναι πιο εγκρατής και προσεκτικός
στις ενστάσεις του προς τους επαγγελματίες, καθώς σήμερα έμαθε ότι όταν οι δημοσιογράφοι διενεργούμε
εκτεταμένα ρεπορτάζ, δεν αρκούμαστε στα στοιχεία
μιας τοπικής τροχαίας Γλυφάδας και μιας … ΜΚΟ, αλλά
συλλέγουμε στοιχεία από την παγκόσμια επιστημονική
κοινότητα, θεσμικούς φορείς και οργανισμούς.
Με τσι γειες μας…

εαυτούς μας, για μία ακόμα φορά. Αν δεν υπήρχε, δε θα
υπήρχε και η έκφραση, «ο τρελός του χωριού». Και κάθε
χωριό, μικρό ή μεγάλο, έχει τον «τρελό» του. Και ο αδελφός, η μάνα και ο πατέρας του, δεν έχουν όνομα, αλλά
είναι ο αδελφός, η μάνα και ο πατέρας του «τρελού»! Και
πόσοι «υγιείς» συνάνθρωποί μας, πιάνουν κουβέντα και
προκαλούν, εκείνο το λερωμένο, δύστυχο άνθρωπο, που
όλοι έχουμε δει, στα δρομάκια της πόλης μας και κάθε
πόλης, είτε να παραμιλάει, είτε να βρίζει και να διαρρηγνύει τα ιμάτιά του, απευθυνόμενος σε αόρατους εχθρούς; Και πόσες φορές «διασκεδάσαμε», βλέποντας σε
αήθεις, τάχα σατυρικές εκπομπές και ΜΜΕ να χλευάζονται και να ξεζουμίζονται άνθρωποι, αποδεδειγμένα άρρωστοι; Βλέπετε, δεν έχει μόνο κάθε χωριό τον «τρελό»
του, αλλά και κάθε πόλη. Μέγιστη απόδειξη στιγματισμού και διαπόμπευσης του ψυχικά πάσχοντος, αποτελούν τα κοινωνικά «βαφτίσια» του απαλλακτικού Ι5
από το Στρατό στο γνωστό μας «τρελόχαρτο»! Αν δεν
αλλάξουμε τη στάση μας, τουλάχιστον να του στήσουμε άγαλμα, γιατί απ’ ότι φαίνεται μάλλον τον
έχουμε ανάγκη. Έτσι για να γελάμε! Στοχοποίηση,
στιγματισμός, φόβος, απομόνωση, χλεύη. Οι γονείς
των ΑμΕΑ και οι ίδιοι οι ανάπηροι συνάνθρωποί μας,
φοβούνται να μη γίνουν οι διασκεδαστές μας. Κάποιοι
κρύβονται για να προφυλαχθούν. Μπορούμε να τους
«ξετρυπώσουμε». Δε χρειάζεται γι’ αυτό να τους μιλήσουμε ψεύτικα. Αρκεί να αλλάξουμε τον τρόπο που σκεφτόμαστε γι’ αυτούς και θα το καταλάβουν. Η ύπαρξη
«κρυμμένων παιδιών», είναι ντροπή για κάθε πολιτισμένη
κοινωνία.
Η αναπηρία είναι ασθένεια και όχι παράπτωμα ή εργαλείο εξυπηρέτησης σκοπιμοτήτων και πλουτισμού. Η ψυχική νόσος, αποτελεί, δυστυχώς, ακόμα και σήμερα taboo.
Ίσως γιατί έχουμε την τάση (σαν αμυντικό μηχανισμό
κακής ποιότητας) να μην κοιτάμε κατάματα και με ευθυκρισία, τους μεγάλους μας φόβους.
Το επόμενο άρθρο θα αφορά την προσέγγιση στο ερώτημα, ποια είναι η πιο βαριά αναπηρία με κριτήρια ατομικά
και κοινωνικά και τι θα έκανες, αν ήσουν στη θέση του;
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ΕΒΔΟΜΗ

Mελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το Μέγα Ρέμα Ραφήνας
Σύσκεψη πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 16 Μαρτίου
στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, μετά από
πρόσκληση του Διευθυντή της Δ/νσης Αντιπλημμυρικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων, με θέμα το Μέγα
Ρέμα Ραφήνας.
Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο Αντιπεριφερειάρχης
Ανατολικής Αττικής Πέτρος Φιλίππου, ο Δήμαρχος
Παλλήνης Αθανάσιος Ζούτσος, ο Δήμαρχος Ραφήνας – Πικερμίου Ευάγγελος Μπουρνούς και ο πρώην
Δήμαρχος Βασίλειος Πιστικίδης, ο Αντιδήμαρχος
Σπάτων – Αρτέμιδος Αντώνιος Τούντας, εκπρόσωποι
των μελετητικών γραφείων και υπηρεσιακοί παράγοντες.
Η συζήτηση επικεντρώθηκε στην ενημέρωση για την
πρόοδο της «Μελέτης Διευθέτησης – Οριοθέτησης
Ρέματος Ραφήνας», η οποία αφορά στο τμήμα του
ρέματος από τη Λεωφόρο Σπάτων μέχρι την εκβολή
του ρέματος (μήκους 15 χλμ) καθώς και τον παραπόταμο Βαλανάρη (μήκους 2 χλμ). Σύμφωνα με την ενημέρωση που έγινε, οι παρεμβάσεις που γίνονται είναι
ήπιας μορφής, συμβατές με το φυσικό περιβάλλον.
Συγκεκριμένα, στο μεγαλύτερο μέρος παραμένουν τα
φυσικά όρια του ρέματος, σε άλλα σημεία – όπου
αυτό κρίνεται αναγκαίο – θα κατασκευαστούν προστατευτικά με συρματοκιβώτια, ενώ σε κάποια σημεία
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Περιφέρεια ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ Η/Μ
ΕΡΓΩΝ
Πηγή: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
Κ.Α.:30.7333.08
Χρήση 2017
Α.Μ.: 15/2017
CPV: 71500000-3
Εργο: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟ
ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΩΝΗΣ ΚΑΙ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ[ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΟΔΟΥ Β.ΞΗΝΤΑΡΑ]
Προϋπ.: 59.878 € (με Φ.Π.Α. 24 %)
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 2626/15-03-2017
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 27, 95§ 2Α,121
του Ν4412/16, για την ανάδειξη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου
Τ.Κ. 145 65, Άγιος Στέφανος
Πληροφ: Χαράλαμπος Μυλωνάς
Τηλ: 213 2030623
Fax : 2132030630
e-mail : milonas@dionysos.gr
Άγιος Στέφανος, 13/03/2017
Αριθ. Πρωτ: 6919
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ANOIKTOY ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ διακηρύσσει δημόσιο ανοικτός ηλεκτρονικό
διαγωνισμό, με κριτήριο αξιολόγησης
την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτι-

αναδόχου για την εκτέλεση του
έργου: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟ
ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΩΝΗΣ ΚΑΙ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ[ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΟΔΟΥ Β.ΞΗΝΤΑΡΑ]
Προϋπολογισμού Δαπάνης
59.878,36 ευρώ. (με ΦΠΑ 24 %)

- εντός σχεδίου πόλης - θα κατασκευαστεί σκυρόδεμα.
Η Μελέτη Περιβαλλοντικών Όρων αναμένεται να
ολοκληρωθεί το επόμενο δίμηνο και θα σταλεί στους
αρμόδιους φορείς για γνωμοδότηση, ενώ η οριστική
μελέτη θα είναι έτοιμη – σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα – μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους (2017).
Από την πλευρά του ο Αντιπεριφερειάρχης Ανατολικής Αττικής Φιλίππου, δήλωσε ότι το Ρέμα Ραφήνας
είναι στις άμεσες προτεραιότητες της Περιφέρειας
στην προσπάθεια για την αντιπλημμυρική θωράκιση
της Αττικής και ότι με την ολοκλήρωση της μελέτης
θα υπάρξει συνεργασία Περιφέρειας Αττικής και
Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για τη χρηματοδότηση και ολοκλήρωση του έργου. «Με την ολο-

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
Σπάτα 13-2-2017
Αριθ. Πρωτ.: 4221
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΥΠ. ΔΟΜ.
Πληροφ.: Ανδρώνης Χρ.
Λεωφ. Βασ. Παύλου & Δημ. Χρ.
Μπέκα Σπάτα Αττικής, Τ.Κ.190 04
Τηλ.: 213 2007 326
ΘΕΜΑ: Έγκρισης τροποποίησης
του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου και την επανεπιβολή της απαλλοτρίωσης των ρυμοτομούμενων
τμημάτων στο Ο.Τ.Γ. 1500 (Π.Ε.114)
της Δ.Ε. Αρτέμιδος του Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος, σύμφωνα με την υπ.

Η Δημοπρασία θα γίνει την 25-42017 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00
(λήξη επιδόσεως προσφορών) στα
γραφεία της Δνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου (ΑΡΑΦΗΝΙΔΩΝ ΑΛΩΝ 12,
19009 ΡΑΦΗΝΑ).
Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές:
• Εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ τάξεως Α1
και άνω (άρθρο 59 του Ν.4278/2014
(ΦΕΚ 157/Α/4-8-2014) για έργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ & Α1 καί άνω (άρθρο
59 του Ν.4278/2014 (ΦΕΚ 157/Α/48-2014) για έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ και
εργοληπτικές κοινοπραξίες βάσει
του άρθρου 3 της απόφασης ΕΔ2α/
01/27/ΦΝ294/18-3-85, και επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στα Νομαρ-

χιακά Μητρώα και είναι πτυχιούχοι
Εργοδηγοί, Επιχειρηματίες, Εμπειροτέχνες και πτυχιούχοι ΤΕΙ και
ΚΑΤΕΕ με απόδειξη της αντίστοιχης εμπειρίας τους σε συνάρτηση
με τον Προϋπολογισμό του έργου
• Αλλοδαπές επιχειρήσεις που αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει
έργα παρόμοια [ποιοτικά και ποσοτικά] με το δημοπρατούμενο.
Η εγγύηση συμμετοχής στην δημοπρασία είναι 965,78 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
25/11/2017
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
Ευάγγελος Μπουρνούς
Δήμαρχος

στης σχέσης ποιότητας - τιμής για
την παροχή υπηρεσιών σε πολιτιστικές και καλλιτεχνικές δράσεις για τη
λειτουργία του προγράμματος «Υλοποίηση πολιτιστικών και καλλιτεχνικών δράσεων επιμόρφωσης στον
Δήμο Διονύσου», συνολικής προϋπολογιζόμενης αξίας 162.489,60€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ - CPV:
79952100-3 (Υπηρεσίες οργάνωσης
πολιτιστικών εκδηλώσεων), ΑΔΑΜ:
17REQ0058221, όπως αυτά προσδιορίζονται με την 4/2017 μελέτη
του Τμήματος Κοινωνικής, Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί
με χρήση της πλατφόρμας του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)
μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr.
Ημερομηνία έναρξης υποβολή προσφορών : 17/03/2017

Καταλυτική ημερομηνία υποβολής
προσφορών 10/04/2017 και ώρα
15:00μμ.
Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε
2% επί του συνόλου της προϋπολογισθείσας δαπάνης της μελέτης
χωρίς Φ.Π.Α. με λήξη ισχύος τουλάχιστον για επτά (7) μήνες από
την επομένη της καταλυτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. Η
εγγύηση πρέπει να απευθύνεται
στο Δήμο Διονύσου.
Αντίγραφα της διακήρυξης, της μελέτης και πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν από
την
ιστοσελίδα
του
Δήμου
(www.dionysos.gr). Αρμόδιος υπάλληλος Χαράλαμπος Μυλωνάς
(τηλ.2132030623)
Τα έξοδα δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης βαρύνουν τον
ανάδοχο.
Ο Δήμαρχος Διονύσου
Διονύσιος Ζαμάνης

αρ. 350/14 Απόφαση Δ.Σ..
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Με την υπ. αρ. 350/14 Απόφαση
Δ.Σ. αποφασίζεται η τροποποίηση
του εγκεκριμένου ρυμοτομικού
σχεδίου και η επανεπιβολή της
απαλλοτρίωσης στο Ο.Τ. Γ1500
των Π.Ε.14 της Δ.Ε. Αρτέμιδος του
Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να
προσέλθουν στο Δήμο να λάβουν
γνώση της τροποποίησης και να
υποβάλουν τυχόν ενστάσεις σε
(15) ημέρες από την τελευταία δημοσίευση της παρούσας .
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΡΚΟΥ

κλήρωση των έργων διευθέτησης και οριοθέτησης
του Ρέματος Ραφήνας, του Ερασίνου ποταμού
(Βραυρώνα), του Ρέματος Κόρμπι (Βάρκιζα) και του
Ρέματος Ξερέα (Αγία Μαρίνα Κορωπίου) θωρακίζεται
πλήρως αντιπλημμυρικά η Ανατολική Αττική» πρόσθεσε ο P. Φιλίππου.

ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟ - ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ
“ΠΑΝΟΡΑΜΑ”
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
Σας καλούμε στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση που σύμφωνα με το αρ. 5 του Καταστατικού, θα γίνει στο Δημοτικό Σχολείο της Πλατείας Αλσους, την Κυριακή 26 Μαρτίου και ώρα 11
το πρωί. Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γεν. Συνέλευση θα επαναληφθεί χωρίς άλλη ειδοποίηση την ίδια ώρα στον ίδιο χώρο, με
τα ίδια θέματα, την Κυριακή 2 Απριλίου 2017.
ΟΡΙΣΤΙΚΑ
Την Κυριακή 2 Απριλίου και ώρα 11.00
Θέματα Ημερήσιας διάταξης
1. Απολογισμός πεπραγμένων 1/4/16-30/3/17
2. Λογοδοσία του Διοικητικού Συμβουλίου επί των πεπραγμένων
κατά το έτος 2015.
3. Οικονομικός Απολογισμός
4. Προτάσεις μελών. Διάφορα άλλα θέματα και ανακοινώσεις.
Δικαίωμα συμμετοχής στην παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση
έχουν τα τακτικά μέλη που έχουν καταβάλλει ή θα καταβάλλουν
τις συνδρομές τους έως την έναρξη της Συνελεύσεως.
Ο Πρόεδρος
Ο Γεν. Γραμματέας
Δημήτρης Κουρκούλης
Νίκος Αποστολόπουλος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ / ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ / ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ “Η ΑΡΤΕΜΙΣ” ΝΠΔΔ
Βασ. Παύλου 108 & Φλέμινγκ, Σπάτα Αττικής
Πληροφορίες: Λαβδού Κων/να, Τηλ. 210 6633290, 22940.89405, Fax: 210 6633290, email: athlspa1@yahoo.gr
Σπάτα 13.3.2017 /
Αρ. Πρ. 280
Συνοπτική αποτύπωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017
Ο προϋπολογισμός ψηφίστηκε με την υπ’ αριθμ.117/2016 απόφαση διοικητικού΄συμβουλίου, την 462/15.12.2016
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σπάτων - Αρτέμιδος και επικυρώθηκε με την αριθ. πρωτ. 3166/1162/13.1.2017
απόφαση όμοια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

Ο Πρόεδρος ΓΙΑΝΝΑΤΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου
Τ.Κ. 145 65, Άγιος Στέφανος
Πληροφορίες: Βορριά Μαρία
Τηλ: 213 2030636
Fax : 2132030630
e-mail : vorria@dionysos.gr
Άγιος Στέφανος, 10/03/2017
Αριθ. Πρωτ: 6908
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ANOIKTOY
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ, ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «SUMMER CAMP
ΔΙΟΝΥΣΟΥ 2017»
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ διακηρύσσει δημόσιο ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με κριτήριο

αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα, από οικονομική άποψη, προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης
ποιότητας - τιμής για την παροχή
«Πολιτιστικών Καλλιτεχνικών &
Αθλητικών υπηρεσιών για τη λειτουργία του προγράμματος SUMMER CAMP ΔΙΟΝΥΣΟΥ 2017»,
συνολικής
προϋπολογιζόμενης
αξίας 98.952,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ - CPV: 79611000-0
ΑΔΑΜ: 17REQ005821783, όπως
αυτά προσδιορίζονται με την
01/2017 μελέτη του Τμήματος Κοινωνικής, Προστασίας, Παιδείας,
Πολιτισμού & Αθλητισμού.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί
με χρήση της πλατφόρμας του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)
μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr.
Ημερομηνία έναρξης υποβολή προσφορών : 17/03/2017

Καταλυτική ημερομηνία υποβολής
προσφορών 18/04/2017 και ώρα
15:00μμ.
Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε
2% επί του συνόλου της προϋπολογισθείσας δαπάνης της μελέτης
χωρίς Φ.Π.Α. με λήξη ισχύος τουλάχιστον για επτά (7) μήνες από την
επομένη της καταλυτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. Η εγγύηση πρέπει να απευθύνεται στο
Δήμο Διονύσου.
Αντίγραφα της διακήρυξης, της μελέτης και πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν από
την
ιστοσελίδα
του
Δήμου
(www.dionysos.gr). Αρμόδιος υπάλληλος
Βορριά
Μαρία
(τηλ.
2132030636)
Τα έξοδα δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης βαρύνουν τον
ανάδοχο.
Ο Δήμαρχος Διονύσου
Διονύσιος Ζαμάνης
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Δημαιρεσίες στο Δήμο Γλυφάδας
Ολοκληρώθηκαν οι δημαιρεσίες στο Δήμο Γλυφάδας,
με την προβλεπόμενη από τα άρθρα 64 και 74 του
νόμου 3852/2010 εκλογή των μελών του Προεδρείου
του Δημοτικού Συμβουλίου, των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου επανεξελέγη ο
Στρατής Παναγάκος. Αναλυτικά, εξελέγησαν οι ακόλουθοι:

Προεδρείο Δημοτικού Συμβουλίου
Πρόεδρος: Στρατής Παναγάκος
Αντιπρόεδρος: Δημήτρης Τσακίρης
Γραμματέας: Αναστασία Πατεράκη

“O Ελληνικός λαός δεν πρόκειται να δεχτεί τη
μετατροπή της Ελλάδας σε ευρωπαϊκή αποικία”
«O Ελληνικός λαός δεν πρόκειται να δεχτεί τη μετατροπή
της Ελλάδας σε ευρωπαϊκή αποικία και μάλιστα την 25η
Μαρτίου, δηλαδή ανήμερα της Εθνικής Επετείου της Ελληνικής Επανάστασης του 1821», επισήμανε σε ομιλία του
στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο, 15/3/2017, ο Ανεξάρτητος Ευρωβουλευτής Καθηγητής Νότης Μαριάς.
Όπως επισήμανε ο Έλληνας Ανεξάρτητος Ευρωβουλευτής
κατά τη συζήτηση για την περίφημη επικείμενη Δήλωση
της Ρώμης «οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης καλούνται
την 25η Μαρτίου στη Ρώμη για να γιορτάσουν τα εξηντά-

Οικονομική Επιτροπή
Τακτικά μέλη:
Αιμίλιος Βουγιουκλάκης, Νικόλαος Παπάζογλου, Περικλής
Δορκοφίκης, Στυλιανός Κουρουπάκης, Άννα Καυκά
Δημήτριος Αλεβίζος, Ειρήνη Βαγγελάτου, Κωνσταντίνος
Κόκκορης

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
Τακτικά μέλη:
Αναστασία Πατεράκη Δημήτριος Ακρίβος, Αναστασία Αργυροπούλου, Στυλιανός Θεοδοσόπουλος, Δημήτριος Νιτσιόπουλος, Αθανάσιος Ηλιόπουλος, Δημήτριος Βίγλας,
Ευστάθιος Γεωργούλας.

Νέοι Αντιδήμαρχοι
Θεοδοσόπουλος Στυλιανός Αντιδήμαρχος Εσόδων
και Διοικητικού
Αργυροπούλου Αναστασία Αντιδήμαρχος Παιδείας,
Κοινωνικής Μέριμνας και Αλληλεγγύης
Αγγελόπουλος Γεώργιος Αντιδήμαρχος Υποδομών
και Αστικής Ανάπτυξης
Κασσέρης Μάριος Αντιδήμαρχος Καθημερινότητας
Τζούβελης Ιωάννης Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και
Ανακύκλωσης

Η καταστροφή Λεωφορείου
μαζικής μεταφοράς έχει
αντίκτυπο στο επιβατικό κοινό
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΡΙΖΑ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
Η Ο.Μ. ΣΥΡΙΖΑ Γλυφάδας καταδικάζει ενέργειες βανδαλισμού που στρέφονται κατά της κοινωνίας.
Με αφορμή την επίθεση στη λεωφορειακή γραμμή 117
Γλυφάδα-Βάρη ο ΣΥ.ΡΙΖ.Α. Γλυφάδας καταγγέλλει τους
βανδαλισμούς στον εξοπλισμό του ΟΑΣΑ.
Θεωρούμε θλιβερά και απαράδεκτα τα επαναλαμβανόμενα φαινόμενα των επιθέσεων και των βανδαλισμών,
τα οποία υποκρύπτουν περίεργα κίνητρα εκ μέρους

Δεν έχουν πληρωθεί εδώ
και πολλούς μήνες οι
γιατροί, από τον ΕΟΠΥΥ!
Ερώτηση 18 βουλευτών της Ν.Δ.
Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της ΕΝΙ-ΕΟΠΥΥ, τα προβλήματα των συμβεβλημένων Ιατρών με τον ΕΟΠΥΥ (Κλινικών
και Εργαστηριακών) είναι πολλά και επείγοντα. Οι περισσότεροι απ’ αυτούς δεν έχουν πληρωθεί ακόμη τις επισκέψεις
Σεπτεμβρίου του 2016. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να υπάρχει σημαντική ασφαλιστική και φορολογική επιβάρυνση.
Το 2016 ζητήθηκε από τους κλινικούς γιατρούς να εκδώσουν τιμολόγια για το ανείσπρακτο 10% των ετών 20122015, δηλ. τιμολόγια αξίας περίπου 10.000 ευρώ, με τη
δέσμευση ότι θα πληρωθούν μέχρι το τέλος του 2016. Να
σημειώσουμε ότι η ασφαλιστική επιβάρυνση γι’ αυτά τα τιμολόγια υπολογίζεται περίπου στα 2700 € ετησίως επί
ανείσπρακτων ποσών δυστυχώς.
Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές δεν έχουν ακόμη διεκπεραιωθεί
(μόνο ο Οίκος του Ναύτου έχει πληρώσει). Για τα υπόλοιπα
ταμεία ο ρυθμός διεκπεραίωσης είναι απελπιστικά αργός
και πολύ φοβάμαι ότι δεν θα αποδοθούν έως την νομική
προθεσμία που είναι ο 6ος 2017. Υποτίθεται ότι έχει δρομολογηθεί η διαδικασία για τον ΟΠΑΔ, αλλά στην ουσία
τίποτε ουσιαστικό δεν έχει γίνει.

αγνώστων που έχουν στοχοποιήσει τις δημόσιες αστικές συγκοινωνίες.
Οι καταστροφές αυτές της δημόσιας περιουσίας και των
κοινωνικών υποδομών, όπως είναι και οι δημόσιες αστικές συγκοινωνίες της Αθήνας, έχουν αντίκτυπο στο επιβατικό κοινό, που ταλαιπωρείται άδικα, στο βαθμό που
κάθε όχημα που βανδαλίζεται βγαίνει για αρκετό χρονικό διάστημα από την κυκλοφορία και δεν συμμετέχει
στο μεταφορικό έργο. Τα αστικά μέσα μεταφοράς τα
χρησιμοποιούν κυρίως εκείνα τα κοινωνικά στρώματα
που βιώνουν σκληρότερα τα αποτελέσματα της παρατεταμένης οικονομικής κρίσης.
Οι πολίτες και ο ΣΥΡΙΖΑ καταδικάζουν τις ενέργειες
αυτές που στρέφονται κατά της κοινωνίας και δυναμώνουν τον αγώνα τους για μια καλύτερη ποιότητα ζωής
με δημόσια μέσα μαζικής μεταφοράς.
Ο.Μ. ΣΥΡΙΖΑ Γλυφάδας

χρονα της ΕΟΚ. Καλούνται σε μια φάση κρίσης νομιμοποίησης της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αντί να ενδυναμώσει την Ευρωπαϊκή αλληλεγγύη οδήγησε στην
οικονομική απόκλιση μεταξύ Ευρωπαϊκού Βορρά και
Νότου. Οδήγησε στον διαχωρισμό ανάμεσα σε κράτη μέλη
της Ένωσης που
είναι δήθεν δανειστές και δήθεν
οφειλέτες.
Έτσι η Ευρώπη των
κρατών και των
λαών, η Ευρώπη
των πατρίδων έχει
μετατραπεί πλέον
σε μια Ευρωπαϊκή
Ένωση των δανειστών. Σε μία Ένωση
στην οποία τα κράτη έχουν χάσει την ισοτιμία τους. Σε
μια Ένωση όπου τα κράτη δήθεν οφειλέτες έχουν μετατραπεί σε σύγχρονες αποικίες».
Και ο Νότης Μαριάς κατέληξε: «Αυτή λοιπόν την οικονομική και πολιτική ανισοτιμία στο πλαίσιο της Γερμανικής
Ευρώπης έρχεται να θεσμοθετήσει η Ευρώπη των πολλών
ταχυτήτων που οι ηγέτες της ΕΕ θέλουν να επικυρώσουν
την 25η Μαρτίου στη Ρώμη. Όμως, ο Ελληνικός λαός δεν
πρόκειται να δεχτεί τη μετατροπή της Ελλάδας σε ευρωπαϊκή αποικία και μάλιστα την 25η Μαρτίου, δηλαδή ανήμερα της Εθνικής Επετείου της Ελληνικής Επανάστασης
του 1821».

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΟ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ Οικόπεδο στη Βούλα, περιοχή
Εξοχή 880μ. γωνιακό με παλαιά μονοκατοικία τηλ. 6979776467.
ΖΗΤΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΠΡΟΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
Νεαρό ζευγάρι ζητάει διαμέρισμα προς
ενοικίαση, 50 τ.μ. περίπου στις περιοχές
Γλυφάδα, Βάρη, Βούλα, Βάρκιζα με μίσθωμα έως 300 ευρώ.

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

Τσακωνιάτης Ν. Μιχάλης
ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΣ
HΠΑΤΟΛΟΓΟΣ
ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

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

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

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

Δέχεται κατόπιν ραντεβού

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
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...για την υγειά μας
Γλαύκωμα, σιωπηλή νόσος της τύφλωσης
Η Παγκόσμια Εβδομάδα κατά του Γλαυκώματος που οργανώνεται από την Παγκόσμια Εταιρεία Γλαυκώματος (12
Μαρτίου) είναι μια πρωτοβουλία που στόχο έχει να ενισχύσει το ενδιαφέρον για την υγεία των οφθαλμών και να γίνουν κατανοητά τα καταστρεπτικά αποτελέσματα μιας
παθήσεως που θα μπορούσε να έχει επιπτώσεις τουλάχιστον σε 80 εκατομμύρια ανθρώπους το 2020, παγκοσμίως.
Υπολογίζεται ότι 4,5 εκατομμύρια άνθρωποι ανά την υφήλιο είναι τυφλοί εξαιτίας του. Μάλιστα, ο αριθμός αυτός
αναμένεται να φτάσει τα 11,2 εκατομμύρια ως το 2020.
Με συντηρητικούς υπολογισμούς αφορά το 2% του Ελληνικού πληθυσμού. Παρά την υψηλή επίπτωση της νόσου το
½ των πασχόντων παραμένουν αυτή τη στιγμή αδιάγνωστοι
και ένα σημαντικό ποσοστό των Ελλήνων δεν γνωρίζουν
πολλά πράγματα για το γλαύκωμα και κυρίως πώς να προστατευθούν από τη νόσο και πότε και αν οφείλουν να εξετασθούν με σκοπό την έγκαιρη διάγνωση και πρόληψη των
συνεπειών της.
Το γλαύκωμα δεν είναι μόνο μια ασθένεια των ηλικιωμένων.
Είναι καιρός να αλλάξουμε τη δημόσια αντίληψη για το γλαύκωμα που μπορεί να προσβάλει άτομα νεότερης ηλικίας.
Γνωστό ως "ύπουλος κλέφτης της όρασης" ή "σιωπηλή
νόσος της τύφλωσης", το γλαύκωμα είναι μια ασθένεια που
χαρακτηρίζεται από βαθμιαία απώλεια της όρασης ως αποτέλεσμα του θανάτου των νευρικών κυττάρων στο μάτι,
των κυττάρων δηλαδή που διαβιβάζουν τις οπτικές εικόνες
μέσω του οπτικού νεύρου στον εγκέφαλο.
Δεδομένου ότι το Οπτικό Νεύρο σιγά-σιγά αλλοιώνεται,
μπορούν να εμφανιστούν μόνιμη απώλεια όρασης και τύφλωση. Η έγκαιρη ανίχνευση είναι το κλειδί στην αντιμετώπιση του γλαυκώματος, αλλά δυστυχώς οι τελευταίες
επιστημονικές έρευνες αποκαλύπτουν ότι περισσότερο από
τους μισούς από τους πάσχοντες δεν έχουν συνειδητοποιήσει ότι έχουν την νόσο.
Όταν το γλαύκωμα ανιχνευθεί εγκαίρως και οι ασθενείς τεθούν σε κατάλληλη αγωγή, το 90% της τύφλωσης από το
γλαύκωμα θα μπορούσε να προληφθεί, αναφέρουν τελευταίες διεθνείς έρευνες.
Υπάρχουν διάφοροι γνωστοί παράγοντες κινδύνου για το
γλαύκωμα, όπως η αυξανόμενη ηλικία, το οικογενειακό
ιστορικό γλαυκώματος, η φυλετική καταγωγή, υψηλή μυωπία αλλά η υψηλή ενδοφθάλμια πίεση είναι ο πιο σοβαρός
παράγοντας κινδύνου. Η αυξημένη ενδοφθάλμια πίεση
είναι σήμερα και ο μόνος τροποποιήσιμος παράγοντας κινδύνου για το γλαύκωμα. Η μείωση της ενδοφθάλμιας πίεσης προσφέρει την καλύτερη πιθανότητα διατήρησης της
όρασης.
Αυτό που πρέπει να γνωρίζουμε είναι ότι οι βλάβες που
προκαλούνται από το γλαύκωμα είναι μη αναστρέψιμες.
Οι διάφορες θεραπείες (φαρμακευτικές και χειρουργικές)
μπορούν να σταματήσουν ή να επιβραδύνουν τυχόν περαιτέρω απώλειες όρασης. Ως εκ τούτου η έγκαιρη διάγνωση
είναι απαραίτητη για την πρόληψη των συνεπειών της
νόσου. Η ακριβής διάγνωση και η κατάλληλη θεραπεία
μπορούν να αποτρέψουν τη ζημιά στο οπτικό νεύρο και να
διατηρήσουν την όραση. Η μέτρηση της ενδοφθάλμιας πίεσης και η προσεκτική αξιολόγηση του οπτικού νεύρου είναι

πολύ σημαντικές εξετάσεις. Δεδομένου ότι οι βλάβες που
προκαλεί το γλαύκωμα είναι μη αναστρέψιμες, το γλαύκωμα πρέπει να εντοπιστεί και να αντιμετωπιστεί όσο το
δυνατόν νωρίτερα.
Οι πιο συχνές μορφές γλαυκώματος των ενηλίκων είναι το
πρωτογενές γλαύκωμα ανοιχτής γωνίας και το γλαύκωμα
κλειστής γωνίας.
Γλαύκωμα ανοιχτής γωνίας
Ο πιο κοινός τύπος είναι το γλαύκωμα ανοικτής γωνίας, που
δεν έχει εμφανή σημάδια ή συμπτώματα εκτός από σταδιακή απώλεια της όρασης. Είναι αποτέλεσμα του φαινομένου της γήρανσης. Η αποχετευτική οδός, ή αποχετευτική
γωνία του ματιού, γίνεται λιγότερο επαρκής με το πέρασμα
του χρόνου και η πίεση στο εσωτερικό του οφθαλμού αυξάνει σταδιακά. Εάν αυτή η αυξημένη πίεση καταλήξει σε
βλάβη του οπτικού νεύρου, είναι γνωστή ως χρόνιο γλαύκωμα ανοικτής γωνίας.
Γλαύκωμα κλειστής γωνίας
Μερικές φορές η αποχετευτική γωνία του ματιού μπορεί να
αποφραχθεί εντελώς. Στον οφθαλμό, η ίριδα μπορεί να
κλείσει εντελώς την αποχετευτική γωνία. Όταν η ενδοφθάλμια πίεση ανεβαίνει γρήγορα τότε η κατάσταση καλείται οξύ γλαύκωμα κλειστής γωνίας.
Το γλαύκωμα ανοιχτής γωνίας είναι μια βραδέως εξελισσόμενη ασθένεια, ενώ το γλαύκωμα κλειστής γωνίας εμφανίζεται πολύ γρήγορα - συνήθως έπειτα από κάποιο ατύχημα
ή αλλαγή στο μάτι.
Η έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία μπορούν να ελαχιστοποιήσουν ή να αποτρέψουν τη βλάβη του οπτικού νεύρου και
την απώλεια της όρασης. Είναι σημαντικό να εξετάζετε τακτικά τα μάτια σας, και να βεβαιωθείτε ότι ο οφθαλμίατρος
μέτρα την ενδοφθάλμια πίεση.
Ποια είναι τα συμπτώματα;
Οι πιο συχνές μορφές γλαυκώματος – το γλαύκωμα ανοικτής γωνίας και το γλαύκωμα κλειστής γωνίας - έχουν εντελώς διαφορετικά συμπτώματα.
Γλαύκωμα ανοικτής γωνίας:
― Σταδιακή απώλεια της περιφερικής όρασης, συνήθως και
στα δύο μάτια
― Όραση σαν μέσα από τούνελ σε προχωρημένα στάδια
Οξύ γλαύκωμα κλειστής γωνίας:
― Οξύς και δυνατός πόνος του οφθαλμού
― Ναυτία κι έμετος (συνοδεύει τον πόνο του οφθαλμού)

Εθελοντικές αιμοδοσίες στο
Κέντρο Υγείας Βάρης
Στις 22 Μαρτίου και 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

― Πονοκέφαλο
― Αιφνίδια διαταραχή στην όραση, συχνά σε χαμηλό φως
― Θολή όραση
― Άλως (θολερότητα) γύρω από τα φώτα
― Κοκκίνισμα των ματιών
Μπορεί να σας αφορά το γλαύκωμα εάν:
Είστε άνω των 40 ετών και δεν εξετάζετε τα μάτια σας τακτικά, κάποιος από την οικογένειά σας έχει ιστορικό γλαυκώματος, έχετε πολύ υψηλή ενδοφθάλμια πίεση, έχετε
διαβήτη, μυωπία, υψηλή αρτηριακή πίεση, ή χρησιμοποιείτε
κορτιζόνη, έχετε πρωινούς πονοκεφάλους, περιοδικά η
όρασή σας γίνεται θολή, βλέπετε φωτοστέφανα σαν γύρω
από τα φώτα τη νύχτα, έχετε πόνο γύρω από τα μάτια μετά
από παρακολούθηση της τηλεόρασης ή βγαίνοντας από
ένα σκοτεινό θέατρο.
Κωνσταντίνος Λούβρος, M.D., medlabnews.gr

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΣΤΟ
ΔΗΜΟ ΚΡΩΠΙΑΣ
Εθελοντική αιμοδοσία διοργανώνει ο σύλλογος Δημοσθένης την Κυριακή 19 Μαρτίου και την Πέμπτη 23 Μαρτίου
2017 στο Κέντρο Υγείας Κορωπίου από 09:30 έως 13:00.
Υπεύθυνοι αιμοδοσίας: Αντιγόνη Διακάκη, Ρούχα Νουχάκη. Τηλ.: 210-662 64 13,
210-6627779, Ε-mail:
syllogos.dhmosthenhs@yahoo.gr, antigone@diacakis.com.
Υποστήριξη: Γενικό Κρατικό Ν/Σ «Γ. Γεννηματάς».Τόπος
αιμοδοσίας : Κέντρο Υγείας Κορωπίου (Λ. Βασ. Κωνσταντίνου 7).

Δωρεάν Ψηφιακής
Μαστογραφίας
Πρόγραμμα Δωρεάν Ψηφιακής Μαστογραφίας υλοποιεί
το Τμήμα Προστασίας και Προαγωγής Δημόσιας Υγείας
του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, σε συνεργασία
με το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων - Προαγωγής Υγείας και τον Σύλλογο Φίλων Ογκολογικού Νοσοκομείου «Άγιοι Ανάργυροι».
Ο Δωρεάν προληπτικός έλεγχος αφορά άπορες και ανασφάλιστες γυναίκες του Δήμου ηλικίας 40 - 69 ετών. Η
ψηφιακή μαστογραφία θα πραγματοποιηθεί στις 6 Απριλίου 2017 στις 9 π.μ. στον ειδικό μαστογράφο του παραρτήματος του Γ. Ογκολογικού Νοσοκομείου «Οι Άγιοι
Ανάργυροι» (Τίρυνθος 2 Άνω Πατήσια, Κέντρο Πρόληψης
του Μαστού).
Oι γυναίκες πρέπει να είναι δημότες του Δήμου και να
είναι ανασφάλιστες ή άπορες.
Όσες κυρίες ενδιαφέρονται μπορούν να επικοινωνούν
έως τις 24 Μαρτίου 2017, καθημερινά 09:00 -12:00 στο
τηλέφωνο: 2132019914.
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Τουρνουά πινγκ-πονγκ Αιρετών και εργαζομένων στη Βούλα
Το περασμένο Σάββατο 11
Μαρτίου, εξελίχθηκαν αγώνες επιτραπέζιας αντισφαίρισης μεταξύ αιρετών και
εργαζομένων του Δήμου 3Β
σε συνεργασία με τον “Αρη
2006”.

Εκεί και τα παιδιά της ομάδας ΑμεΑ που προπονεί ο
Άρης στις εγκαταστάσεις
του.
Ετσι τα αποτελέσματα στις
διάφορες κατηγορίες έχουν
ως εξής:

Ανδρών εργαζομένων
1. Σταυρόπουλος Ακης
2. Βασιλακόπουλος Παντελής
3. Μπαγλατζής Δημήτρης
4. Μαραγκός Χρήστος
Γονέων Γυναικών
1. Αναγνωστοπούλου Φοίβη
2. Μέγα Τόνια
3. Ζαχαροπούλου Ούρσουλα
4. Σαραφίδη Κάρλα
5. Χατζηεμμανουήλ Ολγα

Αιρετοί, γονείς, παιδιά και
παιδιά με αναπηρία βρέθηκαν στις εγκαταστάσεις που
προπονείται ο Αρης Βούλας
και άλλοι συμμετείχαν
στους αγώνες που τα
...έδωσαν όλα κι άλλοι εμψύχωναν τους αθλητές...

Γονεων Ανδρών
1. Πεχλιβανίδης Αρτεμης
2. Βαλμάς Πάνος
3. Φαρμακίδης Σωτήρης
4. Τουφεκούλας Παναγ.
5. Κατσούλης Γρηγόρης
6. Πονηρός Κων/νος
7. Σαραφίδης Γιάννης
Γυναικών εργαζομένων
1. Δημητροπούλου Κατερίνα
2. Πάνου Ελένη

Ανδρών αιρετών
1. Κακογιαννάκος Δημήτρης
2. Κωνσταντέλλος Γρηγόρης
3. Αγαλιώτης Γιάννης
4. Παπαμιχαήλ Βασίλης
Γυναικών αιρετών
1. Αργυροπούλου Λυδία
2. Λυκιαρδοπούλου Βαλεντίνη

Ειδήσεις του Αναγυρούντα
Συγχαρητήρια στον Αθανάσιο Γκαβέλα
Πολλά συγχαρητήρια στον αθλητή του Τμήματος στίβου
του A.O. Aναγυρούς, Αθανάσιο Γκαβέλα και στην προπονήτρια του Αφροδίτη σκαφίδα για την ένταξη του στην
εθνική ομάδα ατόμων με αναπηρία. Ο Αθ. Γκαβέλας είναι
έφηβος, πήρε την πρόκριση για το παγκόσμιο πρωτάθλημα αντρών – γυναικών στο Λονδίνο και στο παγκόσμιο
εφηβικό στην Ελβετία και θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα
και στις δύο διοργανώσεις.

Ολοκλήρωσε τη φετεινή του πορεία
το εφηβικό του Μπάσκετ

Συνεχίζει στην 3η θέση
ο Α.Ο. Βουλιαγμένης
Συνεχίζει να βρίσκεται στην 3η θέση του βαθμολογικού πίνακα στο Πρωτάθλημα Β’ κατηγορίας της
ΕΠΣΑΝΑ ο Αθλητικός Όμιλος Βουλιαγμένης, μετά
τη νέα νίκη που σημείωσε με σκορ με 0-2 επί του
Αφιδναϊκού στο γήπεδο των Αφιδνών, στο πλαίσιο
της 25ης αγωνιστικής.

Με ισάριθμες ήττες από την ομάδα του Ολυμπιακού Πειραιά,
που συνοδεύτηκαν όμως με καλές εμφανίσεις, ολοκλήρωσε
επιτυχημένα την φετινή χρονιά στο πρωτάθλημα της Α' Κατηγορία της ΕΣΚΑΝΑ το Εφηβικό Τμήμα του Αναγυρούντα
Βάρης και ήδη ο προπονητής Σταμάτης Βρεττός άρχισε τον
σχεδιασμό του για την επόμενη αγωνιστική περίοδο.
Συγκεκριμένα στον 1ο αγώνα του ηττήθηκε εκτός με 64-51
(Φουστούκος 18(1), Σμπιλής, Δήμου 8, Πρωτόπαπας 3(1),
Bαρβαρίγος 3, Δρίτσας 6, Xασάπης 7(1), Bουργουτζής 2,
Kεραμιδάς 2, Λαμπρόπουλος 2, Zήνας), ενώ στον 2ο και τελευταίο αγώνα των play-offs ηττήθηκε εντός με 49-64 (Φουστούκος 7, Σμπιλής 3(1) , Δήμου 2, Πρωτόπαπας 6(1),
Bαρβαρίγος 7(1), Δρίτσας 15(1), Xασάπης 6(1), Bουργουτζής
1, Kεραμιδάς, Λαμπρόπουλος, Zήνας 2).

Επετειακή
εκδήλωση στο ΝΟΒ
Ο Ναυτικός Όμιλος Βουλιαγμένης προσκαλεί σε εκδήλωση για την επετειακή βράβευση της ανδρικής
ομάδας υδατοσφαίρισης του Ν.Ο.Β. του 1997 η
οποία κατέκτησε το Κύπελλο Κυπελλούχων Ευρώπης.
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του Ν.Ο.Β. την Παρασκευή 24 Μαρτίου 2017.
Μέχρι στιγμής, στο πρωτάθλημα ο ΑΟΒ έχει σημειώσει 16 νίκες, 3 ισοπαλίες και 6 ήττες, συγκεντρώνοντας 51 βαθμούς.
Επόμενος αγώνας για τους ποδοσφαιριστές του κ.
Καπίρη το Σάββατο 18 Μαρτίου απέναντι στον ΑΟ

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης έχει ως εξής:
•18:30 Κολυμβητήριο:
Φιλικός αγώνας υδατοσφαίρισης μεταξύ της ομάδας του
1997 με την ανδρική ομάδα του Ν.Ο.Β. του 2017.
•19:00 Κολυμβητήριο:
Βράβευση των συντελεστών της μεγάλης επιτυχίας της
ομάδας του 1997
•19:30 Εντευκτήριο:
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ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΙΚΤΩΝ
«Χορός των δις» για τις πολυεθνικές με ακριβό τίμημα
«Τα ποσά που καταβάλλονται για μεταγραφές είναι παράλογα. Κανένας άνθρωπος δεν αξίζει αυτά τα χρήματα.
Οι σύγχρονοι ποδοσφαιριστές είναι σαν τα εμπορικά
αγαθά. Αλλά αυτό δεν πρέπει να μας επηρεάσει. Δεν
πρέπει να βάζουμε τους εαυτούς μας κάτω από μεγάλη
πίεση μόνο και μόνο επειδή αμειβόμαστε με υψηλά
ποσά». Με αυτά τα λόγια ένας από τους σπουδαιότερους εν ενεργεία παίκτες του γερμανικού ποδοσφαίρου,
ο διεθνής άσος της Μπάγερν Μονάχου Τόμας Μίλερ, μιλώντας στο περιοδικό της χώρα του «Gο», περιέγραψε
την κατάσταση σε μια πλευρά του οικοδομήματος του
σημερινού εμπορευματοποιημένου ποδοσφαίρου. Αυτήν
που έχει να κάνει με το τεραστίων διαστάσεων οικονομικό αλισβερίσι που γίνεται σε όσα αφορούν τους παίκτες, είτε πρόκειται για ποσά μεταγραφής είτε για
ανανέωση συμβολαίου. Μια πλευρά της σημερινής ποδοσφαιρικής βιομηχανίας, ο τζίρος της οποίας αγγίζει
αστρονομικά ποσά, που θα μπορούσε να είναι το ΑΕΠ
μιας μικρής χώρας.
Οπως εξήγησε ο Τ. Μίλερ σε άλλο σημείο της συγκεκριμένης συνέντευξης, στέλνοντας μήνυμα προς τους συναδέλφους του: «Θα πρέπει να συνειδητοποιήσεις πως
είσαι μέρος μιας επιχείρησης όταν είσαι ποδοσφαιριστής. Είσαι μέλος ενός μεγάλου... τσίρκου. Δεν πρέπει
να αφήσεις αυτά τα πράγματα να σε καταβάλουν, διότι
σε μια τέτοια περίπτωση θα οδηγηθείς στην τρέλα».

«Χρυσοφόρες μαριονέτες» στους
ρυθμούς των πολυεθνικών
Τα όσα ανέφερε ο διεθνής Γερμανός παίκτης δεν έρχονται
για πρώτη φορά στη δημοσιότητα. Τα τελευταία χρόνια συνεχώς πληθαίνουν οι φωνές από ανθρώπους του χώρου παίκτες, προπονητές, γιατρούς, ψυχολόγους - για το τι επικρατεί στη «σκοτεινή πλευρά του φεγγαριού» και πίσω από
τη βιτρίνα του πακτωλού εκατομμυρίων που συνοδεύουν
την αξία των παικτών, ιδιαίτερα των λεγόμενων πρωτοκλασάτων. Πίεση για την επιτυχία, προσπάθεια να μείνεις όρθιος με οποιοδήποτε κόστος (π.χ. χρήση αναβολικών),
πρόωρη επαναφορά μετά από σοβαρούς τραυματισμούς
όταν το απαιτούν τα συμφέροντα, κούραση από τα συνεχή
παιχνίδια είναι μερικά μόνο από αυτά που συνθέτουν την
πραγματικότητα για τους παίκτες σήμερα.
Την ίδια ώρα τα παραδείγματα επιβεβαιώνουν πλήρως
αυτές τις φωνές για το τίμημα που πληρώνουν οι ποδοσφαιριστές. Οπως το γεγονός ότι την τελευταία 15ετία
υπάρχει ραγδαία αύξηση των περιστατικών με την κατάρρευση ποδοσφαιριστών, κυρίως λόγω καρδιολογικών προβλημάτων εντός του αγωνιστικού χώρου σε αγώνα ή ακόμα
και στο σπίτι τους, με αρκετά απ' αυτά τα περιστατικά να
είναι θανατηφόρα. Ασχέτως των όποιων παθολογικών αιτιών, οι ειδικοί έχουν αναφέρει ως βασικούς λόγους την
πίεση, την κούραση, το άγχος για την επιτυχία. Και χρόνια
μετά, ξανάρχεται στην επικαιρότητα η περίφημη δήλωση
του πρώην διεθνούς Βραζιλιάνου άσου Ριβάλντο, με θητεία
και στην Ελλάδα (σε Ολυμπιακό και ΑΕΚ), ο οποίος μιλώντας για την κατάσταση που είχε αρχίσει να δημιουργείται
με τα συνεχιζόμενα παιχνίδια και τις συνέπειες στους παίκτες, είχε τονίσει χαρακτηριστικά: «Οπως πάει θα πεθάνουμε σε ένα αεροπλάνο». Και αυτό πριν από χρόνια...
Από την άλλη, δεδομένες θεωρούνται οι συνέπειες των
όσων συμβαίνουν και στην ψυχική υγεία των παικτών. Το

«θα οδηγηθείς στην τρέλα» που ανέφερε χαρακτηριστικά
ο Τόμας Μίλερ δεν είναι λίγες φορές που βρίσκει απήχηση
τα τελευταία χρόνια σε αρκετά παραδείγματα ποδοσφαιριστών, με τα στοιχεία να φέρνουν την κατάθλιψη ως τη νέα
μάστιγα στο χώρο, πολλές φορές με τραγική κατάληξη.

Αδυσώπητες λογικές
με μοιραίες συνέπειες
Φυσικά για όλα αυτά υπάρχουν αιτίες. Σε ένα ποδόσφαιρο όπως το σημερινό, φτιαγμένο να λειτουργεί ως
επιχείρηση, με γνώμονα τις λογικές του καπιταλιστικού
συστήματος, το κυνήγι του υπερκέρδους είναι αυτό που
προέχει ως αυτοσκοπός. Και σε αυτό το κυνήγι πολυεθνικές, επιχειρηματίες και όσοι δραστηριοποιούνται σε
αυτόν τον χώρο (κυκλώματα μάνατζερ, εταιρείες στοιχήματος κ.ά.), εκμεταλλευόμενοι τη δημοφιλία του
αθλήματος, οι πρακτικές που ακολουθούνται είναι αδυσώπητες, αδιαφορώντας για τις όποιες συνέπειες. Αλλωστε τα παχυλά συμβόλαια που προσφέρουν ως
δέλεαρ προκειμένου να δέσουν τις «χρυσοφόρες μαριονέτες» τις οποίες ουσιαστικά αποτελούν οι παίκτες
στο όλο οικοδόμημα, δεν επιτρέπουν συναισθηματισμούς.
Αντίθετα οι παίκτες είναι το περιουσιακό στοιχείο γι’ αυτούς και έτσι τους μεταχειρίζονται. Ξεκάθαρο παράδειγμα αποτελούν οι ουκ ολίγες περιπτώσεις - ιδιαίτερα
τα τελευταία χρόνια - στις οποίες έχουν αποκρυφτεί
στο ιατρικό ιστορικό ή στις εξετάσεις κάποιου παίκτη
σημαντικά προβλήματα υγείας, που ίσως να μην του
επιτρέπουν την άθληση σε επαγγελματικό επίπεδο,
προκειμένου να μη χαλάσει η ακριβή μεταγραφή του και
φυσικά χαθούν τα κέρδη για τους εμπλεκόμενους. Και
σε αρκετές περιπτώσεις αυτή η πρακτική έχει αποβεί
μοιραία και για τους ίδιους τους παίκτες.

γράφει ο ΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

Κερδοφόρο... τσίρκο με τζίρους ενός ΑΕΠ
«Μεγάλο τσίρκο» χαρακτήρισε το όλο σύστημα ο Τόμας
Μίλερ. Μόνο που σε αυτό το τσίρκο, αυτοί που κινούν τα νήματα δεν χρειάζεται να πασχίσουν για θεατές. Αντίθετα τα
κέρδη του μπορούν να συγκριθούν με ποσά που αφορούν άλλα
οικονομικά μεγέθη, εκτός ποδοσφαίρου. Του λόγου το αληθές
αποδεικνύεται από τα στοιχεία που δημοσιοποίησε πρόσφατα
το σύστημα παρακολούθησης μεταγραφών της FIFA (TMS) και
αφορούν τον τζίρο από τις αγοραπωλησίες παικτών σε παγκόσμιο επίπεδο για το ημερολογιακό έτος 2016, ο οποίος άγγιξε
τα 4,8 δισ. δολάρια (4,5 εκατ. ευρώ). Το συγκεκριμένο ποσό
είναι αυξημένο κατά 14,3% σε σχέση με το αντίστοιχο του
2015 και αποτελεί ρεκόρ στην ιστορία του αθλήματος. Οπως
προκύπτει από τα στοιχεία, καθοριστικό ρόλο (και εδώ) έπαιξε
ο κινεζικός παράγοντας, αφού για το 2016 οι μεταγραφές
ξένων παικτών στην Κίνα έφτασαν σε αξία τα 451,3 εκατ. δολάρια, παρουσιάζοντας αύξηση 168,2%. Κάτι που φέρνει το
κινεζικό ποδόσφαιρο στην 5η θέση των μεταγραφικών δαπανών σε παγκόσμιο επίπεδο. Πολυεθνικές με δικαιώματα ποδοσφαιριστών, αντίστοιχες που έχουν το ρόλο του χορηγού
παικτών ή ομάδων και συμβάλλουν με τον τρόπο τους στη μετακίνηση ενός παίκτη, γραφεία μάνατζερ, ήταν αυτοί που καρπώθηκαν το μεγαλύτερο μέρος των κερδών του
συγκεκριμένου κομματιού της ποδοσφαιρικής αγοράς. Το τι
ακριβώς συμβαίνει φανερώνεται και μόνο από τα στοιχεία που
αφορούν τα κέρδη στον «κλάδο» των μάνατζερ, που εδώ και
μια 20ετία περίπου έχει αποκτήσει νευραλγικό ρόλο όσον
αφορά τις μεταγραφές παικτών. Στον τζίρο του 2016 οι ατζέντηδες που μεσολαβούν στις αγοραπωλησίες καρπώθηκαν ως
προμήθεια 369 εκατ. δολάρια!
Eurokinissi

Η Θέτις στην κόψη του ξυραφιού
Η ομάδα γυναικών του συλλόγου
ΑΣΠΕ Θέτις επικράτησε με 3-1 της
ΑΕΚ στο κλειστό της Βούλας και πρόσθεσε τρεις πολύτιμους βαθμούς (16
βαθμούς) στη «μάχη» που δίνει για τη
σωτηρία της, καθώς βρίσκεται στη 10η
θέση και στην «επικίνδυνη» ζώνη ενώ
απέχει –δυο αγωνιστικές πριν από το
φινάλε της κανονικής περιόδου- τρεις
βαθμούς από την 9η θέση όπου βρίσκεται ο Αίας Ευόσμου (19β.).
Η Θέτιδα ξεκίνησε δυνατά στο πρώτο
σετ, προηγήθηκε 8-4 (α' τεχνικό τάιμ
άου) και ανέβασε το δείκτη του σκορ
έχοντας λύσεις στην επίθεση και πιέζοντας την ΑΕΚ για το +8 (18-10) με
το σετ να κλείνει 25-14 υπέρ της ομάδας της Βούλας.
Η εικόνα άλλαξε τελείως στο δεύτερο

εκ νέου και «έχτισε» διαφορά (20-11)
για να προηγηθεί 2-1 σετ με 25-17 ενώ
στο τέταρτο σετ η ΑΕΚ και πάλι κόντραρε τις γηπεδούχες που αν και δυσκολεύτηκαν, στις λεπτομέρειες
κατάφεραν με την εμπειρία τους να
πάρουν το θετικό αποτέλεσμα και τη
νίκη με 25-22.
Τα σετ: 25-14, 21-25, 25-17, 25-22

σετ, καθώς η ΑΕΚ κοίταξε στα μάτια
τη Θέτιδα και ανέβασε στροφές παίζοντας έξυπνα στο φιλέ και εκμεταλλευόμενη
την
αδράνεια
των
γηπεδούχων διατήρησε διαφορά (610, 11-16) και έφτασε στην ισοφάριση
21-25 (1-1).
Στο τρίτο σετ, η Θέτιδα αφυπνίστηκε

Οι συνθέσεις:
Θετις: Κιουτσούκη, Βαρουδάκη, Μελετιάδη, Εσντέλ, Γιόβιτς, Φρέντς, Ξηντάρα
(λ),
Λεωνίδου,
Τοντάϊ,
Αργυροπούλου, Χατζηκωνσταντά.
ΑΕΚ: Αργυροπούλου, Βενέτη, Γεωργαντά, Ζίγκα, Καλαφατάκη,Κουτρουμπή, Μπελιά(λ), Καρατερτζή,
Καλαφατάκη, Βάθη
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“Η διαλεκτική στη Γνώση και στη Ζωή”
Κριτική στο βιλίο του Δημήτρη Ράπτη
από το Δημήτρη Τσαρδάκη*
Πρόκειται για μία αξιοπρόσεχτη εργασία, η οποία
βάζει τον αναγνώστη στις ατραπούς του φιλοσοφικού στοχασμού και διαλόγου. Ο συγγραφέας
Δημήτρης Ράπτης, με φιλοσοφική ευαισθησία,
πραγματεύεται τη σχέση της φιλοσοφίας με τη
Γνώση και την ίδια τη Ζωή.
Με ιδιαίτερη ευθυκρισία και φιλοσοφικό στοχασμό
οδηγεί τον αναγνώστη μέσα στις δαιδαλώδεις
ατραπούς της φιλοσοφίας, περνώντας από την
Γνωσιολογία στην Οντολογία και από εκεί στη
Νοητική, την Ηθική και την Αισθητική, δίνοντας
έτσι στον αναγνώστη ένα ολοκληρωμένο περίγραμμα (corpus) της περιπέτειας του φιλοσοφικού
λόγου και της διαλεκτικής.
Η διαμάχη ανάμεσα στον ιδεαλισμό και τον υλισμό, τον ντετερμινισμό και την απροσδιοριστία,
τον ρομαντισμό και τον πραγματισμό, τη νόηση
και την συνείδηση, συγκροτεί το πεδίο της εναντίωσης του ανθρώπου προς την ίδια την Φύση.
Ωστόσο, αυτή η πολυδιάσπαση της επιστήμης στα

διάφορα γνωστικά πεδία έρευνας, δεν αφαιρεί το
παραμικρό από το μεγαλείο του φιλοσοφικού
λόγου και του φιλοσοφικού στοχασμού, μέσα σε
έναν κόσμο ο οποίος απεγνωσμένα αναζητεί τις
σταθερές του. Και μία από τις θεμελειώδης σταθερές της ζωής, ήταν πάντοτε και παραμένει η φιλοσοφία.
Με την έννοια αυτή, το βιβλίο του Δημήτρη Ράπτη
είναι μία συμβολή στις περιπέτειες της φιλοσοφίας και της διαλεκτικής και αξίζει να διαβαστεί
από κάθε άνθρωπο, ο οποίος στοχάζεται και αγω-

νιά για τα ανθρώπινα προβλήματα, που είναι
κατ΄εξοχήν φιλοσοφικά και υπαρξιακά προβλήματα.
*Ο Δημήρης Τσαρδάκης είναι διδάκτωρ φιλοσο-

φίας του πανεπιστημίου της Φραγκφούρτης και
ομότιμος καθηγητής του πανεπιστημίου Πατρών.
i-mail: dimitsar@otenet.gr,
www.tsardakis.blogspot.com

