196 χρόνια από την Ανάσταση του Γένους
Σαν σήμερα – συμβολικά – το ελληνικό έθνος
αφυπνίσθη από έναν βαθύ λήθαργο τετρακοσίων και πολύ περισσοτέρων, κατ’ ουσίαν, ετών,
όπου, εκτός από τη στέρηση της φυσικής του
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ είχαν διαβρωθεί, οι αξίες του – η
ελευθερία του νου του – και το όνομά μας το
ίδιο, Έλλην(ας) είχε περιπέσει σε εννοιολογική

ύβριν! (Ειδωλολάτρης, “εθνικός” - από τότε το
Έθνος είχε δεχθεί πλήγμα, από τους... “διεθνιστές” χριστιανούς - και τέτοιες σκόπιμες ακρότητες, που και οι ίδιοι ανοήτως, είχαμε
αποδεχθεί).
Προτιμούσαμε το «Ρωμιοί»! Οι κατακτητές
Οθωμανοί επέλεγαν το «γκιαούρ» (άπιστος).

Για τους δυτικούς ίσχυε το γραικοί (greeks).
Δύο αιώνες και δεν έχουμε καταφέρει να επιβάλουμε το όνομά μας ΕΛΛΑΣ – Έλληνας!
Όταν η “Κεϋλάνη” που ανέκτησε την ανεξαρτησία της το 1948 επέβαλε το Σρι Λάνκα, και η
“Άνω Βόλτα” το Μπουρκίνα Φάσο και άλλες
χώρες ομοίως.

ΕΠΑΝΑΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ ΜΑΣ
Μ’ όλα ταύτα, με τα μνημόνια, την
εθελουδουλεία, τη δυστυχία και τη
γενοκτονία ενός ιστορικού λαού,
χάριν του νέου «οράματος», της ευρωλαγνείας, σήμερα θα γίνουν παρελάσεις, δοξολογίες και θα
εκφωνηθούν, ως επί το πλείστον, οι
συνήθεις στομφώδεις κενολογίες!
του Κώστα
Επί της ουσίας ΤΙΠΟΤΑ ή μάλλον θα
Βενετσάνου
τονιστεί η ...ιστορική σημασία των
60 χρόνων πορείας της ...Ευρωπαϊκής Ενωσης!!! Αυτής
της Ε.Ε. των τραπεζών, των τραπεζιτών, των γκόλντεν
μπόις του χρηματοπιστωτικού συστήματος, του μεγάλου κεφαλαίου, και του «δημοκρατικού» πολιτικού
τους οργανισμού: των «θεσμών, των κατευθυνόμενων
εκτελεστικών εξουσιών – «κυβερνήσεων», των κοινοβουλίων που ψηφίζουν νόμους - θεσμοθετούν κατ’ εντολήν της Κομισιόν, του ιερατείου των Βρυξελλών, για
να προσδώσουν νομιμοποίηση, των άνωθεν εντολών,
στα πλαίσια του διεθνούς “δικαίου”! Δήθεν, Φράγκοι και
νεο-φραγκολεβαντίνοι (ες) υποκριτές!
Τούτη η νέα ύπουλη φραγκοκρατία ΔΕΝ αντιμετωπίζεται με... διαπραγματεύσεις, αλλά με επανάσταση!
Με διακήρυξη επαναστατικού Σώματος ενώπιον όλων
των λαών και των Κρατών και επισήμως στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, και άλλων διεθνών Οργανισμών, ότι η Ελλάς, ο εξεγερμένος λαός που
Συνέχεια στη σελ. 2

Ψήφισμα της Περιφέρειας
για το Διάταγμα Υμηττού
Σελίδα 7

Νέα υπερσύγχρονα σχολικά
συγκροτήματα στο Κίτσι

Γράμματα
του Byron
απ’ το
Μεσολόγγι
Σελίδα 8

Η Αττική
Οδός στο
μικροσκόπιο
Σελίδα 16
Σελίδα 3

Απολογισμός
με έργα πνοής
στο Δήμο
Σαρωνικού
Σελίδα 12

“Ανθρώπινα
και Θεία
Πάθη”
Σελίδα 5

Ημιμαραθώνιος
Σελίδα 22

Διαβάστε μας και στο ιντερνετ: www.ebdomi.com
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Επαναδιακήρυξη
της Ανεξαρτησίας μας
Συνέχεια από τη σελ. 1

εκφράστηκε με νόμιμη τυπική διαδικασία, στο δημοψήφισμα του 2015, με αναμφισβήτητη πλειονοψηφία
πλέον του 62%, κατά των εξαναγκαστικών μέτρων
της τρόικας των «θεσμών», και δια της εκβιαστικής
ΣΥΝΘΗΚΟΛΟΓΗΣΕΩΣ (της 12.7.2015) και κοινοβουλευτικού πραξικοπήματος (14.8.15) αγνοήθηκε η θέλησή του και ανετράπη η ετυμηγορία του,
ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ την ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ του
έναντι παντός κακόβουλου μέτρου ή συνθήκης ή μνημονίου ή “θεσμών” που:
- περιστέλλει την εθνική του Ανεξαρτησία και ΛΑΪΚΗ
ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ
- περιορίζει την ελευθερία επιλογών

Διαβάστε ακόμη
25η Μαρτίου στο Μουσείο Ακρόπολης με ελεύθερη είσοδο
Σελ. 5
Υπερέβη τα εσκαμμένα το Σωματείο
Εργαζομένων των 3Β
Σελ. 6
Ζωοφιλικό παζάρι Ηλιούπολης

Σελ. 6

Γράμματα του Byron απ’ το ΜεσοΣελ. 8
λόγγι γιάννης κορναράκης
Καλώς ήρθες Ανοιξη Φαίδρα Φραγκομανώλη
- Κοκκόλα

Let’s do it Greece

Σελ. 9
Σελ. 10

H Ελλάς, η Ευρωζώνη και ο Λουκάς
Σελ. 11
Παπαδήμος
Οι Ίωνες φιλόσοφοι ανέβασαν τον
άνθρωπο στο βάθρο των θεών Πέτρου
Ιωαννίδη

Η πιο βαριά αναπηρία
χριστιανάκης

Σελ. 14
Αλεξανδρος ΚαλοΣελ. 17

Στίβος - ΗΠΑ, ο παράδεισος του ΌρεγΣελ. 23
κον... Νίκος Γεωργόπουλος

- Νοθεύει την βούλησή του
- Εκμηδενίζει την οικονομική του δραστηριότητα
- Εξαχρειώνει και εξαθλιώνει μέγιστο τμήμα του ελληνικού λαού
- Περιορίζει τη δυνατότητα επιλογής συνεργασιών με
όλους τους Λαούς, και
- τους στερεί τη δυνατότητα επιλογής αποφάσεων
και ελέγχου της διακυβερνήσεώς του.
Και ΟΛΑ αυτά με ύπουλο και δολερό τρόπο, κατ’ επίφαση δημοκρατικό και ειρηνικό.
Ούτως εχόντων των πραγμάτων (Rebus sic standibus), επειδή οι συμφωνίες – όταν ΔΕΝ έχουν συναφθεί ελευθέρως και ΔΕΝ είναι αμφοτεροβαρείς, είναι
επιπλέον εξαντλητικές, απάνθρωπες και ανθρωποκτόνες κι ακόμα είναι αντικειμενικώς αδύνατο να εκπληρωθούν και οδηγούν σε τελείως αντίθετα
αποτελέσματα των κατ’ επίφαση επιδιωκομένων ΔΕΝ
πρέπει να τηρούνται.
Και επιπλέον και κύριο, διότι η ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΛΑΟΥ
(Salus populi) επιβάλλεται να είναι ΥΠΕΡΤΑΤΟΣ
ΝΟΜΟΣ (Suprema lex esto), καταγγέλουμε τις αναγκαστικά επιβληθείσες δεσμεύσεις μας, “μνημόνια” και
συμφωνίες.
Η Ελλάς μετά ταύτα, παραμένοντας ανυποχώρητη
μέχρι θανάτου στην παραπάνω απόφασή της, δηλώνει ότι θα διαπραγματευθεί καλόπιστα, όχι για το
ΕΑΝ θα υλοποιηθούν τα ανωτέρω, χάριν της ανεξαρ-

τησίας της και της επιβίωσης του λαού της, αλλά το
πως, χάριν του κοινού, δικαίου και εφικτού συμφέροντος.
Ιδού λοιπόν λαμπρό πεδίο επίδειξης και απόδειξης ότι
τα πολιτισμένα έθνη μπορούν να συναλλάσσονται, να
συνδιαλέγονται και να συνεργάζονται για το κοινό
καλό και αγαθό και έχουν αποβάλλει πλέον τις βαρβαρικές έξεις και πρακτικές άρπαγων κατακτητών.
Επιζητούμε και θα εργασθούμε για την ειρήνη και το
καλό όλης της ανθρωπότητας, και πέραν του βαθμού
που μας αναλογεί, όπως πάντα, αλλά, όπως είναι εύλογο και αυτονόητο, όχι εις βάρος του Λαού μας, της
πατρίδας μας, της ιστορίας μας και της ελευθερίας
μας.
Ζήτω η πολιτισμένη ανθρωπότητα.
Ζήτω η ελεύθερη Ελλάδα!
Αυτή θα ήταν περίπου μια δκακήρυξη και σ’ αυτό το
πνεύμα βεβαίως, μια επετειακή επαναδιακήρυξη της
εθνικής ανεξαρτησίας και λαϊκής κυριαρχίας, ενός
ενωτικού, επαναστατικού κινήματος αντάξιου της
ιστορίας μας, των πόθων και των δικαίων του λαού
μας.
Σε μια εποχή -πρέπει να το τονίσουμε αυτό- που δεν
χωρούν διχόνοιες και επιβάλλεται η πολιτική ενότητα
και ομόνοια των πραγματικών δημοκρατών, των πραγματικών κοινωνιστών, των πραγματικών Ελλήνων,
των αληθινών σύγχρονων ΑΝΘΡΩΠΩΝ!

Διάθεση συσκευασιών ανακύκλωσης στο Δήμο 3Β
Με ανταποδοτική επιβράβευση
Ξεκίνησε ήδη και διατίθενται από
το Δήμο 3Β, οι πρώτες συσκευασίες του προγράμματος Cyclefi,
μέσω του οποίου οι κάτοικοι της
περιοχής μπορούν να επιβραβεύονται για τον όγκο των οικιακών
απορριμμάτων
που
ανακυκλώνουν. Η συσκευασία περιλαμβάνει σακούλες ανακύκλωσης με ειδική σήμανση, (qr code),
μοναδική για κάθε χρήστη. Με τον
τρόπο αυτό, θα μπορεί να καταμετρηθεί η ποσότητα απορριμμάτων
που ανακυκλώνει το συγκεκριμένο
νοικοκυριό και αναλόγως να επιβραβεύεται με σειρά εκπτώσεων
και παροχών.
Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στην πιλοτική φάση της δράσης, μπορούν να ενημερωθούν
αναλυτικά για το πρόγραμμα στο
www.cyclefi.com και να δηλώσουν
συμμετοχή κάνοντας εγγραφή

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

στην διεύθυνση: https://www.cyclefi.com/gr/register.
Παράλληλα, το Σαββατοκύριακο
25-26 Μαρτίου, εκπρόσωποι της
δράσης θα δημιουργήσουν ειδικά
σημεία ενημέρωσης, εγγραφής και
διάθεσης.

O Δήμος 3Β
συνεδριάζει

Τα σημεία αυτά είναι:
Σάββατο 25 Μαρτίου:
Βάρη: Πλατεία Ηρώων (Έναντι Ι.Ν.
Κοιμήσεως Θεοτόκου) 10.00 –
13.00
Βούλα: Πλατεία Ιμίων (κεντρική
πλατεία) 15.00 – 19.00

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)

Κυριακή 26 Μαρτίου:
Βουλιαγμένη: Πλατεία Νυμφών
10.00 – 13.00
Βάρκιζα: Πλακόστρωτο έναντι
Πλατεία Βάρκιζας, 15.00 – 19.00.

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

Στην 6η ειδική συνεδρίαση του
2017 καλεί ο Δήμος 3Β, την 5η
Απριλίου ημέρα Τετάρτη και ώρα
19:00, για συζήτηση και λήψη
απόφασης στα 2 παρακάτω θέματα.
1. Απολογισμός Πεπραγμένων
της Δημοτικής Αρχής για το έτος
2016.
2. Παρουσίαση ετήσιας έκθεσης
του Συμπαραστάτη του Δημότη
και της Επιχείρησης.

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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Εγκαινιάστηκε το υπερσύγχρονο σχολικό συγκρότημα στο Κίτσι
Νηπιαγωγείο, Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο
Η Τρίτη 20 Μαρτίου, ήταν μια ξεχωριστή ημέρα για το
Κορωπί και ιδιαίτερα την περιοχή Κίτσι, Σκάρπιζα. Ο
λόγος τα εγκαίνια ενός υπερσύγχρονου σχολικού
συγκροτήματος, που έλυσε το πρόβλημα σε εκατοντάδες γονείς και παιδιά που ταξίδευαν χιλιόμετρα για
να πάνε στο Δημοτικό, στο Γυμνάσιο, στο Λύκειο.
Ενα σχολικό συγκρότημα που στεγάζει πάνω από 400
παιδιά από το Νηπιαγωγείο, το Δημοτικό, το Γυμνάσιο και το Λύκειο. Με ξεχωριστές εισόδους και αύλειους χώρου το καθένα, με αίθουσες ανάγνωσης,
αίθουσες εκδηλώσεων και γυμναστικής, εργαστήριο
φυσικών επιστημών. Ό,τι θα ζητούσε ένας μαθητής
για να τον έλκει το σχολείο.
Παρόντες λοιπόν στα εγκαίνια εκπρόσωποι από όλες
τις βαθμίδες αιρετών και θεσμικών οργάνων.
Υπουργοί, βουλευτές, περιφερειακοί σύμβουλοι, δήμαρχοι δημοτικοί σύμβουλοι, τα σώματα ασφαλείας,
το ιερατικό σώμα προεξάρχοντος του μητροπολίτη
Μεσογαίας και Λαυρεωτικής κ. Νικολάου και όλη τη
βαθμίδα της εκπαιδευτικής κοινότητας.
σεις του Κορωπίου, που σήμερα δεν μπορούν ούτε
καν να καλλιεργηθούν και ζήτησε να τακτοποιηθεί.

Να μπει στο σχέδιο πόλης η περιοχή
Η περιοχή όπου εγκαινιάστηκε το σχολικό συγκρότημα βρίσκεται εκτός σχεδίου πόλεως, παρά το ότι
έχει ξεκινήσει η διαδικασία πολεοδόμησης απότ ο
2004 (ΦΕΚ 899/8.10.2004). Εχει ολοκληρωθεί και η
3η πολεοδομική ανάρτηση και μέχρι σήμερα (13 χρόΕπεσήμανε ότι η περιοχή είναι γεμάτη αρχαία, τα
οποία αποκαλύφθηκαν με την κατασκευή του σχολικού συγκροτήματος. Μάλιστα απεκαλύφθη και ο αρχαίος δρόμος Ολύμπου, ο οποίος πήγαινε εσωτερικά
προς την Ανάβυσσο. Τα αρχαία αυτά περιμένουν να

Μετά την τελετή των εγκαινίων, χαιρετισμό απηύθυνε
ο μητροπολίτης κ. Νικόλαος και στη συνέχεια εκπρόσωποι της Εκπαιδευτικής Κοινότητας, διευθυντές των
σχολείων, εκπρόσωποι της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης τέως και νυν (Παπακωνσταντίνου, Καπέλας),
εκπρόσωπος της ΣΔΙΤ εταιρείας που κατασκεύασε
τα σχολικά συγκροτήματα, τα οποία σημειωτέον ότι
θα συντηρεί επί μία 25ετία.
Τα σχολεία είναι χτισμένα σε οικόπεδο 22 στρεμμάτων, που δώρησε ιδιώτης που δυστυχώς δεν ακούστηκε το όνομά του, έχει κτίρια 8.000 τ.μ. και
διαθέτουν 27 αίθουσες.
Ακολούθησε η ομιλία του δημάρχου Κρωπίας Δημήτρη Κιούση, ο οποίος τόνισε ότι όλοι πρέπει να κάνουμε το κάτι παραπάνω για να ξεπεράσουμε την
κρίση που βιώνει η πατρίδα μας.

νια μετά) βρίσκεται ο φάκελος σε κάποιο γραφείο
υπουργείου σε κάποιον “υπεύθυνο”!!! Αυτή η “γάγκραινα” της δημόσιας διοίκησης θα ιαθεί ποτέ; μάλλον ποτέ...
αξιοποιηθούν, όπως τόνισε απευθυνόμενος προς τον
υφ. Μπαξεβανάκη που παρευρίσκετο στην τελετή.
Σημείωσε ακόμη ο δήμαρχος ότι ο αρχαίος αυτός
δρόμος χωρίζει το Δήμο από το Διάταγμα Προστασίας Υμηττού, το οποίο έχει δεσμεύσει μεγάλες εκτά-

Αποτέλεσμα, δίπλα ακριβώς από τα σχολεία παραμένουν ερείπια αυθαίρετα κτίσματα που δυσκολεύουν
τραγικά την πρόσβαση στα σχολεία, τα οποία δεν τα
γκρεμίζει κανείς!!!
Aννα Μπουζιάνη

Γίνε συνδρομητής στην ΕΒΔΟΜΗ για να τη βρίσκεις στην πόρτα σου!
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Ανάγνωση της Οδύσσειας
με συνοδεία λύρας στο
Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο
Την τελευταία Κυριακή κάθε μήνα το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο οργανώνει μια διαφορετική
ανάγνωση της Οδύσσειας, με συνοδεία αρχαίας
λύρας και τη δυνατότητα να γίνετε για λίγο ραψωδός!
Δύο ραψωδίες κάθε φορά παρουσιάζονται από τον
μουσικοσυνθέτη Δρ Νίκο Ξανθούλη, αλλά και
όσους από τους επισκέπτες επιθυμούν να συμμετέχουν στη δημόσια ανάγνωση, ανακαλύπτοντας τα
μυστικά της προσωδίας. Η μετάφραση που χρησιμοποιείται είναι του Ζήσιμου Σίδερη. Η διάρκεια
των αναγνώσεων είναι δύο ώρες.
Την Κυριακή 26 Μαρτίου και ώρα 11 π.μ. θα παρουσιαστούν οι ραψωδίες ε και ζ. Η συμμετοχή στη
δράση είναι δωρεάν.

ΕΒΔΟΜΗ

Εκδηλώσεις στο Ιδρυμα Ευγενίδου
Oι Ταξιδευτές
του Ηλιακού Συστήματος”
Τη νέα ψηφιακή παράσταση «Ταξιδευτές του Ηλιακού Συστήματος: Αστεροειδείς και Κομήτες» θα παρουσιάζει το
Πλανητάριο του Ιδρύματος Ευγενίδου έως τις 10 Απριλίου,
με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.
Η παράσταση, η οποία παρακολουθεί τις διαστημικές αποστολές που πραγματοποιούνται για την εξερεύνηση των
ουράνιων σωμάτων, θα ταξιδέψει τους θεατές από τη Ζώνη
των Αστεροειδών μεταξύ Άρη – Δία μέχρι την ευρύτερη περιοχή της Ζώνης Κάιπερ στις «εσχατιές του ηλιακού συστήματός μας».
Μικροί και μεγάλοι θα έχουν την ευκαιρία να κατανοήσουν
την προσπάθεια των αστρονόμων να απαντήσουν σε επιστημονικά ερωτήματα σχετικά με την απαρχή του ηλιακού
συστήματός μας, με την προέλευση του νερού, αλλά και
των πρώτων πολύπλοκων οργανικών μορίων, καθώς και με
τους πιθανούς τρόπους αποφυγής μίας ενδεχόμενης σύγκρουσής τους με τον πλανήτη μας στο μέλλον.
Η παράσταση θα παρουσιάζεται έως 10 Απριλίου.

Διαστημικές Καταιγίδες
και Βόρειο Σέλας

Οι θεοί συνεδριάζουν εκ νέου και αποφασίζεται η επιστροφή του Οδυσσέα στην πατρίδα του. Ο Ερμής αναλαμβάνει να ανακοινώσει την απόφαση στην Καλυψώ.
Αναγκασμένη να συμμορφωθεί στη θέληση του Δία, η Καλυψώ δίνει τα απαιτούμενα εφόδια και συμβουλές στον
Οδυσσέα για το ταξίδι της επιστροφής. Τη δέκατη έβδομη
ημέρα του ταξιδιού, ο Ποσειδώνας ανακαλύπτει τον
νόστο του Οδυσσέα και τον τιμωρεί με μια φριχτή καταιγίδα που διαλύει τη σχεδία του. Το μαγικό μαντήλι της
Λευκοθέας και η φροντίδα της θεάς Αθηνάς θα σώσουν
τον πολύπαθο ήρωα, που αποκαμωμένος θα φτάσει κολυμπώντας στο νησί των Φαιάκων. Η συνάντηση με την
κόρη του βασιλιά Ναυσικά, μια κόρη με θεϊκή ομορφιά σε
ηλικία γάμου, θα περιπλέξει ή θα οδηγήσει τα πράγματα
σε αίσιο τέλος για τον ήρωα;
Ο αριθμός των θέσεων είναι περιορισμένος (30) και απαιτείται τηλεφωνική κράτηση. Η κράτηση θέσης ισχύει έως
15 λεπτά πριν την έναρξη. Οι επισκέπτες που επιθυμούν
να συμμετέχουν στην ανάγνωση, μπορούν να το δηλώσουν στην τηλεφωνική κράτηση και να προμηθευτούν το
απόσπασμα που θα διαβάσουν κατά την προσέλευσή
τους στις Πληροφορίες του Μουσείου. Η συμμετοχή στη
δράση είναι δωρεάν.

Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, Πατησίων 44, Αθήνα
Τηλ: 213214 4891
Ώρες λειτ.: Δευτέρα 13:00-20:00, Τρίτη-Κυριακή 09:00-16:00

Email: eam@culture.gr / www.namuseum.gr

Η ψηφιακή παράσταση του Ευγενιδείου Πλανηταρίου «Διαστημικές Καταιγίδες και Βόρειο Σέλας» σας προσκαλεί σε
ένα συναρπαστικό ταξίδι γνωριμίας με τα πιο εντυπωσιακά
και βίαια καιρικά φαινόμενα του Ηλιακού μας συστήματος.
Από τους ανέμους στον Ποσειδώνα που πνέουν με ταχύτητες 2.000 km/h, στον γιγάντιο αντικυκλώνα του Δία, που στο
εσωτερικό του θα χωρούσε τουλάχιστον δύο πλανήτες σαν

ΕΞΟΡΜΗΣΗ ΣΤΗ ΝΕΜΕΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ 2 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
H “Εναλλακτική Δράση” οργανώνει εκδρομή, την Κυριακή 2 Απριλίου, στον χώρο, όπου σύμφωνα με το
μύθο ο Ηρακλής πραγματοποίησε τον πρώτο από τους
δώδεκα άθλους του σκοτώνοντας το λιοντάρι, τη
Νεμέα, ένα από τα τέσσερα πανελλήνια ιερά, που
αποτελούσε τμήμα της πόλης-κράτους των Αρχαίων
Κλεωνών θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν σε
αυτή την εξόρμηση οι συμμετέχοντες. Εκτός από το
Μουσείο και τον αρχαιολογικό χώρο, με το στάδιο
όπου τελούνταν τα Νέμεα, οι γνωστοί πανελλήνιοι
αθλητικοί αγώνες θα έχουν την ευκαιρία να περπατήσουν σε αμπελώνα, στους γνωστούς δρόμους του
κρασιού και να επισκεφθούν ένα παραδοσιακό οινοποιείο, αφού η Νεμέα εκτός από την ιστορία της είναι
φημισμένη και για τα κρασιά της.

Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής
Νόρα Πολυδούρη 6949138298 9-2 το πρωί και 5-7
το απόγευμα

την Γη μας, η παράσταση αυτή μας υπενθυμίζει ότι πραγματικά είμαστε τυχεροί που ζούμε στην Γη! Οι ηλιακές καταιγίδες, από την άλλη, μπορούν να βραχυκυκλώσουν τους
τηλεπικοινωνιακούς μας δορυφόρους και να προκαλέσουν
εκτεταμένες διακοπές στην ηλεκτροδότηση. Παράλληλα,
όμως, αλληλεπιδρώντας με το μαγνητικό πεδίο του πλανήτη
μας, δίνουν το έναυσμα για την δημιουργία ενός από τα
ομορφότερα φαινόμενα της φύσης: του Πολικού Σέλαος.
Ψηφιακή Παράσταση / Διάρκεια: 40΄

Ο Θάνατος των Δεινοσαύρων
Το Νέο Ψηφιακό Πλανητάριο του Ιδρύματος Ευγενίδου σας
προσκαλεί σ’ ένα συναρπαστικό ταξίδι πίσω στον χρόνο,
στην εποχή της αδιαφιλονίκητης κυριαρχίας των δεινοσαύρων πάνω στην Γη, αλλά και της μυστηριώδους εξαφάνισής
τους. Παρουσιάζοντας με συνοπτικό τρόπο ορισμένες μόνο
απ' τις πιθανές ερμηνείες της μαζικής εξαφάνισης των δεινοσαύρων, η νέα ψηφιακή παράσταση «Ο Θάνατος των Δεινοσαύρων» εστιάζει και στην επικρατέστερη θεωρία,
σύμφωνα με την οποία οι δεινόσαυροι χάθηκαν από το πρόσωπο της Γης εξαιτίας της συντριβής στον πλανήτη μας
ενός τεράστιου αστεροειδούς πριν από περίπου 65 εκατομμύρια χρόνια. Πόσο πιθανό είναι άραγε ένα αντίστοιχο σενάριο μελλοντικής εξαφάνισης των ειδών που ζουν σήμερα
στον πλανήτη μας;
Ψηφιακή Παράσταση / Διάρκεια: 40΄
Και οι τρεις εκδηλώσεις προτείνονται για παιδιά άνω των
10 ετών και ενήλικες.

«Η Πεντάμορφη και το Τέρας»
Το Δημοτικό Κινηματοθέατρο Μαρκοπούλου «Άρτεμις» παρουσιάζει την περιπέτεια φαντασίας «Η Πεντάμορφη και το Τέρας» και την ταινία «Κονγκ: Η
νήσος του Κρανίου», και ο “Ο Εμποράκος” έως και
την Τετάρτη, 29 Μαρτίου 2017.
«Η Πεντάμορφη και το Τέρας (Μεταγλωτ.)»
(Beauty and the Beast) / Προβολές: 5 μ.μ.

«Κονγκ: Η νήσος του Κρανίου»
Προβολές: 7 μ.μ.
H ταινία «Κονγκ: Η Νήσος του Κρανίου» θα μας διηγηθεί
από την αρχή την καταγωγή του μυθικού Κονγκ σε μια
συναρπαστική περιπέτεια δράσης. Στην ταινία, μια ετερογενής ομάδα εξερευνητών συγκεντρώνεται για να εξερευνήσει τα βάθη ενός αχαρτογράφητου νησιού στον
Ειρηνικό Ωκεανό –όμορφο και την ίδια στιγμή επικίνδυνοχωρίς να γνωρίζουν ότι διασχίζουν το βασίλειο του μυθικού Κονγκ.

“Ο Εμποράκος” Προβολές: 9,15μ.μ.
Γενική είσοδος: 7 Ευρώ. Κάθε Τετάρτη, δυο εισιτήρια
στην τιμή του ενός, μόνο με 7 Ευρώ!
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ «ΑΡΤΕΜΙΣ»
Γιαννάκη 5, Μαρκόπουλο, Τηλ.: 22990 23924
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Ημέρες Λατρευτικής Μουσικής
«Ανθρώπινα και Θεία Πάθη»
Τα «Ανθρώπινα και Θεία Πάθη» είναι το θέμα του πρώτου
κύκλου των Ημερών Λατρευτικής Μουσικής, με τον οποίο
η Εναλλακτική Σκηνή της Eθνικής Λυρικής Σκηνής (ΕΛΣ)
ξεκινά τη δοκιμαστική λειτουργία της στο Ιδρυμα Σταύρος
Νιάρχος. Ο κύκλος είναι εξ ολοκλήρου αφιερωμένος στη
σημαντικότερη, ίσως, θεματολογία της παγκόσμιας μουσικής ιστορίας, τη λατρεία.
Συναυλίες, παραστάσεις μουσικού θεάτρου και performances.
Πρόγραμμα:
Caravaggio
29 και 30 Μαρτίου, η παράσταση Caravaggio, Ζώσες Εικόνες, η οποία φωτίζει το τραγικό τέλος του μεγάλου "καταραμένου" ζωγράφου Καραβάτζο, μέσω της τέχνης των
tableaux vivants και της μουσικής μπαρόκ.

Εκθεση ζωγραφικής
“Ανοιχτή Αγκαλιά”
Οι “Φίλοι Κοινωνικής Παιδιατρικής Ανοιχτή Αγκαλιά,
οργανώνουν Εκθεση ζωγραφικής Παιδιών του εργαστηρίου εικαστικών τους, στο Πνευματικό Κέντρο
Κορωπίου, στον πεζόδρομο Γ.Σ. Παπασιδέρη 13, την
Τετάρτη 5 Απριλίου στις 6.30 μ.μ.
Η διάρκεια της έκθεσης είναι 4 έως 11 Απριλίου, 10
π.μ. έως 5.30μ.μ..
Το Σάββατο 8 Απριλίου θα οργανώσουν δημιουργικό
εργαστήρι για παιδιά με θέμα “Ανοιξιάτικες και Πασχαλινές Κατασκευές” από 11 έως 13.
“Ανοιχτή Αγκαλιά”, Κολοκοτρώνη 181 Κορωπί, τηλ.
2106026.212

Διά Χριστόν Σαλοί
31 Μαρτίου & 1 Απριλίου, η παράσταση Διά Χριστόν Σαλοί,
μια ιδιαίτερη σύζευξη δύο φαινομενικά άσχετων ειδών, της
μουσικής του Μεσαίωνα και του σταντ-απ, φιλοδοξεί να ταράξει τις βεβαιότητες του κοινού για την παλαιά μουσική
και το stand-up comedy.
Μαρία Φαραντούρη: “Έρωτας έρημος τόπος
Κυριακή 2 Απριλίου, η Μαρία Φαραντούρη παρουσιάζει τη
συναυλία Έρωτας, έρημος τόπος, με τη συμμετοχή του πιανίστα Γιώργου-Εμμανουήλ Λαζαρίδη και των μονωδών Βασιλικής Καραγιάννη και Χάρη Ανδριανού.
– Οι τιμές εισιτηρίων για τις «Ημέρες Λατρευτικής Μουσικής», είναι: € 12, 15 / Φοιτητικό, παιδικό € 8.
Κέντρο Πολιτισμού Ιδρυμα Νιάρχος
Λεωφ. Ανδρέα Συγγρού 364, Καλλιθέα 176 74
Τηλέφωνο: 21 6809 1000

25η Μαρτίου 1821
στο Μουσείο Ακρόπολης
Με ελεύθερη είσοδο
Το Σάββατο 25 Μαρτίου 2017 το Μουσείο Ακρόπολης θα
γιορτάσει την Εθνική Επέτειο με ελεύθερη είσοδο για
όλους τους επισκέπτες. Οι εκθεσιακοί χώροι του Μουσείου
θα παραμείνουν ανοιχτοί από τις 09.00 έως τις 20.00.
Στις 13.00, ο Πρόεδρος του Μουσείου, καθηγητής Δημήτρης Παντερμαλής, παρουσιάζει στους επισκέπτες το αντίγραφο της Κόρης 685 στο οποίο πριν από 100 χρόνια, ο
Ελβετός ζωγράφος Ε. Ε. Gilliéron (1885–1939) πρόσθεσε
τα αρχαία χρώματα σύμφωνα με την αποτύπωση του πατέρα του L. E. Gilliéron (1850-1924), επίσης ζωγράφου, που
έγινε αμέσως μετά την ανεύρεση του γλυπτού, το 1888 νοτιοδυτικά του Παρθενώνα.
Το ίδιο βράδυ, στις 19.00, θα προβληθούν στην αίθουσα της
περιοδικής έκθεσης «Δωδώνη. Το μαντείο των ήχων»,
δίπλα στην τεχνητή βελανιδιά της έκθεσης, βιντεοσκοπημένα αποσπάσματα από το μουσικό έργο του συνθέτη Γιώργου Κουρουπού «Φωνή δρυός». Το έργο αυτό είναι
εμπνευσμένο από την μαντική βελανιδιά της Δωδώνης.
Την ημέρα αυτή το εστιατόριο του Μουσείου στον δεύτερο
όροφο θα σερβίρει «Ελληνικό Παραδοσιακό Πιάτο».

“Θεατρικές
πινελιές”
στο Δήμο
Σαρωνικού
Ο Δήμος Σαρωνικού και ο “Αριστόδικος”
οργανώνουν εκδήλωση για την παγκόσμια
ημέρα Θεάτρου, με τίτλο: «Θεατρινές
πινελιές», τη Δευτέρα 27 Μαρτίου
στο Αμφιθέατρο του Δημαρχείου
στα Καλύβια, ώρα 8.30μ.μ.
Είσοδος ελεύθερη.

Μονοήμερη εκδρομή
στο Ναύπλιο
Ο Εξωραϊστικός Σύλλογος “Πανόραμα” Βούλας οργανώνει ημερήσια εκδρομή στο Ναύπλιο, το Σάββατο 8 Απριλίου.
ΝΑΥΠΛΙΟ - ΚΕΦΑΛΑΡΙ-ΑΡΓΟΛΙΔΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΤΗΛ. 6937120050, 6938209798

“Γαστρονομική Νοημοσύνη”
Την Τετάρτη 5 Απριλίου στις 7μ.μ. θα παρουσιαστεί το βιβλίο του Γιώργου Κωστούλα με τίτλο “Γαστρονομική Νοημοσύνη”, που θα γίνει στην αίθουσα “Ιωνία”
(Λεωφ. Καραμανλή 18 Βούλα, δίπλα από το Δημαρχείο).
Την παρουσίαση οργανώνει ο Ομιλος για την Unesco Νοτίων Προαστίων.
Θα προλογίσει η πρόεδρος του Ομίλου Σούλα Κοκολέτσου.
Την εκδήλωση θα συντονίσει ο Βασίλης Βενέτης.
Για το βιβλίο θα μιλήσουν: Ελένη Σαραντίτη, Ανδρέας Ριζόπουλος, Τάσος Μητσόπουλος, Γρηγόρης Καραγιάννης.
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«Έρευνα και εκμετάλλευση
υδρογονανθράκων: Προοπτικές
ανάπτυξης για την
Ελληνική οικονομία»
Ημερίδα με θέμα: «Έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων: Προοπτικές ανάπτυξης για την Ελληνική οικονομία» διοργανώνουν το ΕΒΕΑ, σε συνεργασία με την
ΕΔΕΥ (Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων Α.Ε.) και την ΗΑΕΕ (Ελληνική Εταιρεία Ενεργειακής
Οικονομίας), την Τετάρτη 29 Μαρτίου 2017 και ώρα
10.30, στο κτήριο του ΕΒΕΑ, αίθ. ΕΡΜΗΣ (Ακαδημίας 7,
6ος όροφ.).
Σκοπός της εκδήλωσης είναι να παρουσιασθούν τα
οφέλη από την εκμετάλλευση κοιτασμάτων, το περιβαλλοντικό πλαίσιο, οι ευρωπαϊκές Οδηγίες και οι απαραίτητες τροποποιήσεις και βελτιώσεις στο θεσμικό πλαίσιο,
ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των εμπλεκόμενων φορέων, το ρυθμιστικό πλαίσιο, οι κανόνες ασφάλειας και το φορολογικό καθεστώς γύρω από την
εξόρυξη και παραγωγή υδρογονανθράκων στη χώρα μας,
καθώς και οι χρηματοδοτικές ευκαιρίες από διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.
Πληροφορίες: ΕΒΕΑ - Τμήματα Δημοσίων Σχέσεων και
Βιομηχανίας, τηλ. επικοινωνίας: τηλ: 210.36.25.342, 210
36.07.944, e-mail: pr@acci.gr, viom@acci.gr.

«Γνωρίζοντας την Οικονομία Διαλύοντας τους Mύθους»
Το Ινστιτούτο Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Καραμανλής
οργανώνει εκδήλωση του Επιμορφωτικού Προγράμματος
«Διάλογοι Πολιτών» με θέμα: «Γνωρίζοντας την Οικονομία - Διαλύοντας τους Mύθους»
Χαιρετισμό θα απευθύνει ο Αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κωστής Χατζηδάκης την Τετάρτη 29 Mαρτίου,
ώρα 12:30 στο Ίδρυμα Β & Μ Θεοχαράκης, Βασ. Σοφίας
και Μέρλιν, Τηλέφωνο: 21 0361 1206
Στους συμμετέχοντες θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης. Πληροφορίες: 210 9444303.

Πασχαλινό παζάρι
Ζωοφιλικής Ηλιούπολης
Το Σάββατο 1 & Κυριακη 2 Απριλίου 2017, από τις 10 το
πρωί ως τις 8 το βράδυ, στο 1ο Γυμνάσιο/Λύκειο Ηλιούπολης, Γρηγορίου Αυξεντίου 2, Ηλιούπολη (πίσω από την
πλατεία 28ης Οκτωβρίου).
Στο παζάρι θα βρείτε φρέσκο καφέ, παγωμένα αναψυκτικά, αλμυρά και γλυκά εδέσματα vegeterian και vegan,
donuts και σκυλολιχουδιές!
Ακόμη και αν δεν θέλετε
να ξοδέψετε πολλά χρήματα, ελάτε να γνωριστούμε και να περάσετε
ευχάριστα ένα πρωί ή
απόγευμα, με τα παιδιά
σας ή τα σκυλιά σας ή ακόμα καλύτερα- με όλους μαζί!
Θα βρείτε πασχαλινά είδη, Λαμπάδες, Διακοσμητικά
αντικείμενα με θέμα τον σκύλο και τη γάτα, Χρηστικά
αντικείμενα για όλο το σπίτι, Κοσμήματα και ρούχα για
εσάς, Ρούχα και αξεσουάρ για τα ζωάκια σας.

ΕΒΔΟΜΗ

Υπερέβη τα εσκαμμένα
το Σωματείο Εργαζομένων του Δήμου 3Β
Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου των 3Β, στις 5 Μαρτίου, παρουσιάστηκε μία πολύ μεγάλη
συμμετοχή ακροατηρίου. Ήταν εργαζόμενοι του Δήμου, που είχαν έρθει να
υποστηρίξουν τον πρόεδρο του Σωματείου τους, όπως μας ενημέρωσαν.
Προ ημερησίας ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Νίκος Ψαλλίδας,
ανάγνωσε επιστολές: Του Σωματείου
Εργαζομένων του Δήμου και της ΠΟΕΟΤΑ, οι οποίες κατήγγειλαν τους δημοτικούς συμβούλους, γιατί δεν
υποστήριξαν το πρόεδρο του Σωματείου Μαν. Λουδάρο, στην προηγούμενη συνεδρίαση του Δ.Σ. και στη
συζήτηση για τα τέλη ελλιμενισμού
των Ψαράδων της Βάρκιζας, όταν
όπως σημείωναν εδέχθη επίθεση από
τους Ψαράδες.
Η επιστολή του Σωματείου μιλούσε
για «απρόκλητη, αήθη, τραμπούκικη
συμπεριφορά αλιέων της Βάρκιζας».
κατηγορεί το σώμα του Δημοτικού
Συμβουλίου που δεν παρενέβη και ζητάει από το Δημοτικό Συμβούλιο να εκδόσει άμεσα ανακοίνωση στην οποία
θα καταδικάσει τη συμπεριφορά προς
το πρόσωπο του προέδρου.
Όλες οι επιστολές είχαν περίπου το
ίδιο καταγγελτικό ύφος και κείμενο,
κάτι που ξένισε τους δημοτικούς συμβούλους και το δήμαρχο.
Γράφει μεταξύ άλλων στην επιστολή
της η ΠΟΕ-ΟΤΑ
«Η Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.Ο.Τ.Α., καταγγέλλει με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο, σύσσωμο το
Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου
Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης για την
απαράδεκτη στάση που κράτησε στα
τραγικά γεγονότα που συνέβησαν
κατά την διάρκεια της συνεδρίασής
του, την Τετάρτη 1η Μαρτίου 2017.
Συγκεκριμένα, κατά την διάρκεια συζήτησης του θέματος «Καθορισμός
Τελών Ελλιμενισμού», περίπου είκοσι
πέντε (25) άτομα, μέλη του Συλλόγου
Επαγγελματιών Αλιέων Βάρκιζας, επιτέθηκαν στον Πρόεδρο του Συλλόγου
Υπαλλήλων Δήμου Βάρης-ΒούλαςΒουλιαγμένης συνάδελφο Μανώλη
Λουδάρο με φωνές, ύβρεις, προσβλητικούς χαρακτηρισμούς, απειλές τόσο
προς το πρόσωπό του όσο και προς τα
μέλη της οικογένειάς του και τέλος
τον προπηλάκισαν με βίαιες διαθέσεις
ενώ κινδύνεψε άμεσα η σωματική του
ακεραιότητα.
Όλη αυτή η επιεικώς απαράδεκτη και
επικίνδυνη κατάσταση για τον συνάδελφο και Πρόεδρο του Συλλόγου
Υπαλλήλων Δήμου Βάρης-ΒούλαςΒουλιαγμένης, εξελίχθηκε γιατί απλά
έκανε σωστά τη δουλειά του, εκτελούσε τα καθήκοντά του, εφαρμόζον-

τας αποφάσεις του ίδιου Δημοτικού
Συμβουλίου όταν μάλιστα υπήρχε και
σχετική προγενέστερη εισήγηση συμμόρφωσης του Σώματος Επιθεωρητών
Δημόσιας Διοίκησης.
Η πλήρης απάθεια και η δήθεν ουδετερότητα που κράτησαν όλα τα παρευρισκόμενα μέλη του Δημοτικού
Συμβουλίου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης «σφυρίζοντας αδιάφορα» κατά
την διάρκεια που εξελίσσονταν μπροστά στα μάτια τους και μέσα στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού
Συμβουλίου όλη αυτή η τραγική κατάσταση, μπορεί να χαρακτηριστεί επικίνδυνη
για
την
Δημοκρατική
Λειτουργία ενός Δημοτικού Συμβουλίου. Εγείρονται δε και πολλά ερωτήματα».
Δήμαρχος: «Με τον τρόπο που είδα να

θηκε, νομίζω ότι ήταν μεταξύ δύο - με
τρεις αλιείς. Καλό λοιπόν είναι να μη
γενικεύουμε...
Κ. Πασακυριάκος: ...το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου των εργαζομένων ποια θέσει έχει στην επιλογή
τέλους επιβάρυνσης των ψαράδων. Τί
μας καλείται (με την επιστολή σας) να
κάνουμε εδώ;
...θέλω μία σαφή απάντηση σ’ αυτό
που γράφετε εδώ, εγώ ως δημοτικός
σύμβουλος και επικεφαλής της Λαϊκής
Συσπείρωσης, τι σημαίνει “να σταματήσω με τη στάση μου τη συνέχιση το
καθεστώτος της χρόνιας ανομίας...”
...Η απόφαση που ζήτησα να μη μπει
τέλος στο λιμάνι είναι στάση ανομίας;;;
Τέλος, ο δήμαρχος, πρότεινε να συσταθεί επιτροπή με τους επικεφαλής όλων

παρουσιάζεται το πολύ κακό περιστατικό στο προηγούμενο συμβούλιο τείνει να χαθεί το δίκαιο το οποίο ο
υπάλληλος του Δήμου και πρόεδρος
των εργαζομένων είχε από τον τρόπο
που αντιμετωπίστηκε από συντοπίτες
μας που ήρθαν εδώ να διαμαρτυρηθούν και να πουν την άποψή τους.
... Επειδή τα πράγματα πολλές φορές
δεν είναι όπως ακριβώς φαίνονται και
επειδή θα χαιρόμουν αν η συγκεκριμένη οργή της ΠΟΕ-ΟΤΑ και του Σωματείου,
συμπεριελάμβανε
πώς
ακριβώς αισθάνθηκαν και οι αιρετοί
που εκείνη την ημέρα πιέστηκαν, προσεβλήθηκαν, προπηλακίστηκαν.
....και επειδή δεν ανέχομαι το Δ.Σ. να
διασύρεται με τέτοιου είδους κείμενα
που εσείς και οι υπόλοιποι των εργαζομένων γράψατε να σας πω, ότι το
Δ.Σ. στάθηκε όρθιο.
Δεν θα πρέπει σήμερα το Δ.Σ. να ανεχθεί το περιεχόμενο τέτοιων εγγράφων, διότι αυτό προσβάλλει, μειώνει
και ποδηγετή ένα ολόκληρο σώμα».
Δ. Δαβάκης: ...όλη αυτή η σπίλωση
που δεχόμαστε άμεσα και έμμεσα από
την επιστολή του Σωματείου μόνο μας
διασύρει.
Θ. Ματόπουλος: ...το ότι έγινε μία αψιμαχία, η οποία θεωρήθηκε ότι γενικεύ-

των παρατάξεων προκειμένου να εκδοθεί σχετικό ψήφισμα. Στην πρόταση
συμφώνησαν όλες οι παρατάξεις.
σ.σ.: Όπως διαφαίνεται από όσα
ακούστηκαν από δημοτικούς συμβούλους, δεν είδαν να προπηλακίστηκε
μέσα στην αίθουσα ο πρόεδρος.
Όταν ρώτησα τους εργαζόμενους
στην εξωτερική είσοδο του δημαρχείου, πριν αρχίσει η συνεδρίαση,
“γιατί είναι συγκεντρωμένοι” πήρα την
απάντηση, «για να στηρίξουμε τον
πρόεδρο». Και όταν ρώτησα για ποιο
θέμα, πήρα την απάντηση: «δεν γνωρίζουμε».
Εγώ από το ακροατήριο, αισθάνθηκα
ότι βρέθηκα ανάμεσα σε μια συντεχνιακή αντίληψη, που μονοπωλεί την
ευαισθησία των αιρετών προς τους εργαζόμενους. Κι αυτό το έχω αισθανθεί
απίστευτες φορές στα τριάντα χρόνια
που δημοσιογραφώ για τα Δημοτικά
συμβούλια.
Θεωρώ ότι οι δημοτικοί σύμβουλοι θα
έπρεπε να δώσουν μία “σκληρή” απάντηση στο διασυρμό σύσσωμου του δημοτικού συμβουλίου.
Οι εργαζόμενοι πρέπει να προστατεύονται· όχι να καλύπτονται.
Αννα Μπουζιάνη

25 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017 - ΣΕΛΙΔΑ 7

ΕΒΔΟΜΗ

Η Περιφέρεια Αττικής υπέρ του Π.Δ. «Για την προστασία του Υμηττού»
Ο Δήμος Κρωπίας ζητάει ουσιαστική διαβούλευση με νέο Π.Δ.
O Δήμος Κρωπίας, με ανακοίνωσή του εκφράζει τη δυσφορία του για το ψήφισμα που πήρε
το Περιφερειακό Συμβούλιο στη συνεδρίαση
της 9ης Μαρτίου, σχετικά με το Προεδρικό
Διάταγμα «Προστασία του Υμηττού».

πεδινών-αγροτικών περιοχών του Κορωπίου αλλά και
μακρινών από τον ορεινό όγκο περιοχών! Είναι δε χαρακτηριστικό ότι η λεγόμενη Β΄ ζώνη προστασίας καλύπτει τεράστιες εκτάσεις αγροτοκαλλιεργειών, με
απαγόρευση ακόμα και αυτής της παραγωγικής γεωργικής δραστηριότητας!

Ο Δήμος Κρωπίας εκφράζει την λύπη του για το πρόσφατο ψήφισμα του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής
της 9ης Μαρτίου 2017 το οποίο φέρει τον τίτλο «Για
την προστασία του Υμηττού». Την πολιτική ευθύνη για
το ψήφισμα φέρει η περιφερειακή παράταξη που υποστηρίζεται από το εξωκοινοβουλευτικό κόμμα
ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥΑ.
Ο Δήμος Κρωπίας, εδώ και πολλά χρόνια, αγωνίζεται
με ομόφωνα ψηφίσματα του Δημοτικού Συμβουλίου του
για την ουσιαστική προστασία του Υμηττού, των δασικών και ορεινών οικοσυστημάτων του και την παράλληλη άρση του άδικου καθεστώτος δήμευσης

Επίσης, ζητάμε να βρεθεί λύση στην ομηρία χιλιάδων
κατοίκων σε συγκεκριμένους οικισμούς που είχαν δημιουργηθεί προ του έτους 1978 (Χέρωμα Βάρης, Σκάρπιζα
Κορωπίου, τμήμα του Κιτσίου Κορωπίου και Προσήλιο
Δήμου Παιανίας). Μια ομηρία που συνεχίζεται με το Π.Δ
του 2011 επί Υπουργίας κας Μπιρμπίλη.
Ο Δήμος Κρωπίας έκανε προσφυγή κατά του Π.Δ. του
2011 στο Συμβούλιο της Επικρατείας για τις αδικίες που
έχει υποστεί ο Δήμος και κερδίσαμε μια πρώτη νομική
μάχη. Συνέπεια αυτής της εξέλιξης είναι να ζητάμε ουσιαστική διαβούλευση για μια δίκαιη αντιμετώπιση, με
νέο Π.Δ. για την ουσιαστική προστασία του Υμηττού!
Οι εκλεγμένοι εκπρόσωποι της Ανατολικής Αττικής στο
Περιφερειακό Συμβούλιο γνωρίζουν τις πάγιες θέσεις

Δηλητηριάσεις ζώων
στο Δήμο Σαρωνικού
Η πράξη αυτή,
διώκεται αυτεπάγγελτα
Με αφορμή τις πρόσφατες καταγγελίες για δηλητηριάσεις
ζώων, ο Δήμος Σαρωνικού συστήνει στους δημότες προσοχή, ιδιαίτερα στις περιοχές Τραμπουριά, Φοινικιά, Φέριζα, Όλυμπος και γενικά στις παρυφές του Πάνειου
όρους, καθώς αδίστακτοι έχουν τοποθετήσει δηλητήρια
που δεν διακρίνονται εύκολα.

Ο Δήμος Σαρωνικού καταδικάζει κάθε ενέργεια που θέτει
σε κίνδυνο τη ζωή, τόσο των αδέσποτων και δεσποζόμενων
ζώων, όσο και των ανθρώπων που μπορεί να έρθουν σε
επαφή με τοξικές ουσίες.
Η προσπάθεια της Δημοτικής Αρχής για την υπεύθυνη διαχείριση των αδέσποτων ζώων συνεχίζεται, με το πρόγραμμα στειρώσεων και εμβολιασμών που υλοποιείται
συστηματικά σε συνεργασία με την ομάδα εθελοντών του
Δήμου.
Υπενθυμίζεται ότι, στο πλαίσιο εφαρμογής του Ν.
4039/2012, η θανάτωση των ζώων με φόλες είναι αξιόποινη πράξη, η οποία τιμωρείται με φυλάκιση και χρηματική ποινή. Η συγκεκριμένη πράξη, μάλιστα, διώκεται
αυτεπάγγελτα, κάτι που σημαίνει ότι οποιοσδήποτε λάβει
γνώση αυτού του εγκλήματος με οποιονδήποτε τρόπο, έχει
δικαίωμα να το καταγγείλει στις αρμόδιες διωκτικές αρχές.

μας και είναι τουλάχιστον απαράδεκτη η υιοθέτηση του
ψηφίσματος.
Οι άλλοι περιφερειακοί σύμβουλοι της Αττικής δικαίως
μπορεί να μη γνωρίζουν τις θέσεις μας και να νομίζουν
ότι θέλουμε να δομηθεί η ανατολική πλευρά του Υμηττού όπως και η δυτική. Τους πληροφορούμε και πάλι ότι
δεν ζητάμε τέτοιες ρυθμίσεις στο νέο Π.Δ.
Τους ενημερώνουμε επίσης, ότι ο Δήμος Κρωπίας δεν
έχει αναπτύξει καμία δημοτική εγκατάσταση ή δομή
όπως, κοιμητήρια, χώρους στάθμευσης απορριμματοφόρων κλπ στον ορεινό όγκο του Υμηττού, ούτε εγκαταστάσεις αθλοπαιδιών και αναψυχής δεν έχουμε
εγκαταστήσει σεβόμενοι την προστασία του βουνού
μας! Το μόνο που έχει κάνει είναι να οργανώσει, εθελοντική ομάδα Δασοπροστασίας-πυρόσβεσης, κέντρο
πολιτικής προστασίας, δασικά παρατηρητήρια σε άλλα
ορεινά σημεία ή πεδινά σημεία του Κορωπίου και πολλές
δράσεις καθαρισμού από μπάζα σε πολλά σημεία του
Υμηττού. Ενώ από το 2011 έχουμε ζητήσει με δημόσια
ανακοίνωσή μας, την ίδρυση Δασαρχείου Υμηττού και
μάλιστα με έδρα τον Δήμο μας.

Νέα σύνθεση στο Δ.Σ. του ΟΑΠΠΑ του Δήμου 3Β
Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου
3Β, με ομόφωνη απόφασή του, εξέλεξε τη νέα σύνθεση του νομικού
προσώπου του Δήμου με τίτλο
ΟΑΠΠΑ.
Πρόεδρος παραμένει ο δήμαρχος Γρ.
Κωνσταντέλλος.
Ο Δήμαρχος, και Πρόεδρος του Οργανισμού, Γρηγόρης Κωνσταντέλλος ευχαρίστησε την απερχόμενη διοίκηση
και τον πρώην Αντιπρόεδρο, Γιάννη
Αγαλιώτη, για το έργο της και ευχήθηκε στα νέα μέλη να έχουν εξίσου
παραγωγική θητεία, όπως το προηγούμενο.
Ο απερχόμενος Αντιπρόεδρος Γ. Αγαλιώτης ευχαρίστησε το Δήμαρχο για

την εμπιστοσύνη που του έδειξε. Δεν
δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει και το
σύνολο των μελών του πρώην Δ.Σ. και
το προσωπικό του ΟΑΠΠΑ για τη συνεργασία του.

Η νέα σύνθεση
Κωνσταντέλλος Γρηγόριος (Πρόεδρος) με αναπληρωτή του τον Βαρβαρίγο Νικόλαο (μέλος),
Μπραιμνιώτη Μαρία – Αντιπρόεδρος

H Aντιπρόεδρος Μαρία Μπραϊμνιώτη

Μέλη: Αργυροπούλου Λυδία, Μιχαλόπουλος Βασίλειος, Αργυρουδάκης
Ελευθέριος, Δαβάκης Δημήτριος,
Σκουρλής Αθανάσιος, Σφήκα Βασιλική, Γεωργάρας Σπυρίδων, Φαρμα-

κίδη Άννα, Δρακούλη Γεωργία, Παπαργυρίου Θεόδωρος, Βαρδαβάς Εμμανουήλ, Τυρόπουλος Νικόλαος,
Κουρεντζή Αναστασία, Πρεβενιός
Ιωάννης.

Προϊόντα παραγωγών
χωρίς μεσάζοντες στη Βάρη
Ο Σύλλογος προώθησης ελληνικών αγροτικών,
κτηνοτροφικών και βιολογικών προϊόντων, οργανώνει κάθε τελευταία Κυριακή του μήνα, παζάρι στη Λεωφόρο Βάρης - Κορωπίου, δίπλα
από το τζάμπο.
Έτσι την Κυριακή 26 Mαρτίου και ώρες λειτουργίας από τις 8 το πρωί μέχρι τις 1.30 το με-

σημέρι, ο Σύλλογος θα βρίσκεται στον υπαίθριο
χώρο δίπλα από το Τζάμπο, όπου μπορείτε να
βρείτε προϊόντα από όλη την Ελλάδα σε πολύ
χαμηλές τιμές.
Ο Σύλλογος έχει και κοινωνικό χαρακτήρα,
αφού το 3% από τις πωλήσεις το διαθέτουν σε
οικογένειες μαθητών που επιλέγουν οι Σύλλογοι γονέων της περιοχής.
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γράφει
ο γιάννης
κορναράκης
του μάνθου

1821: Γράμματα του
Byron από το Μεσολόγγι
Τελευταία διάβασα μια μελέτη του 1953 γραμμένη από την
Μαριέττα Επτανησία, που στηρίζεται στην τότε αλληλογραφία που είχε από το Μεσολόγγι ο Byron, προς τον Αγγλο
τραπεζίτη του Barf, που εκείνη την εποχή είχε σπίτι και μόνιμα διέμενε στην Ζάκυνθο.
Αυτή την αλληλογραφία, μετά τον θάνατο του Byron, ο
Βarf τη δημοσίευσε με τον τίτλο “Letter’s written by Lord
Byron during his residences at Mesolonghi January- April
1824”.
Στη μελέτη αυτή λοιπόν, γίνεται αναφορά για ένα φυλλάδιο
που αριθμεί μόλις 24 σελίδες και εμπεριέχει 14 ιδιόχειρες
επιστολές του Βύρωνα από το Μεσολόγγι προς τον Barf,
αλλά και τρεις γραμμένες καθ’ υπαγόρευσιν στα ιταλικά
από τον γραμματικό του Lega Zambelli. Ακόμη και ένα
γράμμα προς τον τραπεζίτη Ranson στο Λονδίνο σχετιζόμενο για μια αποστολή χρημάτων για τον Ελληνικό
αγώνα.
Εκτός όμως από την αποστολή χρημάτων, στην αλληλογραφία θλίβεται κανείς όταν πληροφορείται για την δύσκολη
έως κακή ζωή στο Μεσολόγγι, για συνεχείς διενέξεις και
φιλονικίες μεταξύ των αρχηγών και των καπεταναίων ως
και για πολλά άλλα κακά γεγονότα.
Στο παρόν άρθρο για την οικονομία του χώρου γίνεται μια
σκόπιμα ενδεικτική επιλεκτική σταχυολόγηση.
Θα πρέπει ακόμη να σημειωθεί, ότι εκείνη την εποχή στο
Μεσολόγγι υπήρχαν πολλοί ξένοι αλλά και φιλέλληνες, οι
περισσότεροι οργανωμένοι σε στρατιωτικά σώματα, τα
οποία τα μισθοδοτούσαν και γενικότερα συντηρούσαν μαζί
με τα ελληνικά, οι Μεσολογγίτες.
Να σημειωθεί επιπροσθέτως, και όπως μας γράφει πληροφορεί ο Σπυρομήλιος στα “Απομνημονεύματά του”, όλοι οι
μαχητές, Έλληνες και ξένοι, έδιναν κάθε μέρα θυσιαστικά,
τον καλύτερο εαυτό τους.

Προβληματιζόταν με τις διχόνοιες...
Στις19 Φεβρουαρίου λοιπόν, με εντολή του Byron, ο Zambelli επιστολογραφεί προς τον Barf στην Ζάκυνθο:
«Σήμερα φιλονίκησαν άσχημα ένας Σουλιώτης και ένας
Σουηδός αξιωματικός της φρουράς του Ναυστάθμου, τόσο
που ο Σουηδός μετά από μια ώρα υπέκυψε πέθανε, ενώ ο
Σουλιώτης βαριά τραυματισμένος, ενδέχεται να χάσει το
χέρι του.
Αυτό όμως το συμβάν, ίσως και να έχει άσχημες συνέπειες.
Πάντως προς το παρόν υπάρχει σιγή. Αλλά οι ξένοι φαίνεται να έχουν πολύ ψυχρανθεί».
Στις 5 του Μάρτη 1823, ο Βyron γράφει στον Barf.
«Μεγάλο πρόβλημα αυτές οι εσωτερικές διχόνοιες για το
μέλλον. Ο πρίγκηπας Μαυροκορδάτος έχει την ίδια γνώμη.
Δηλώνει “πως σε όποιον φέρνεται τίμια, θα του φερθούμε και εμείς τίμια”. Πάντως όμως πρέπει να σβήσουν
όλες αυτές οι διχόνοιες και για να το πετύχομε πρέπει όλοι
κάπως να ριψοκινδυνέψομε (σε ένα συμβιβασμό)».
Στις 9 του Μάρτη, ο Βύρων γράφει πως ο Μαυροκορδάτος

ΕΒΔΟΜΗ

του ζήτησε δάνειο 550 λίρες.
Στις 10 του Μάρτη, γράφει στον Barf, πως έδωσε στον
Μαυροκορδάτο το δάνειο που του ζήτησε. Παραπονιέται
όμως για το πόσο ακατάστατα λόγω των συνθηκών, φτάνει
η αλληλογραφία στο Μεσολόγγι. Το ίδιο επισημαίνει και ο
Barf.

«...δεν μπορώ να αφήσω την Ελλάδα
για την υγεία μου»
Ο Βύρων ακόμα τον ευχαριστεί για την πρότασή του να φιλοξενηθεί στη βίλλα του στη Ζάκυνθο. «Αλλά δεν μπορώ
συμπληρώνει, να αφήσω την Ελλάδα, μ΄ όλο που αυτό για
μένα θα ήταν κάτι καλό για τη υγεία μου. Όπως είμαι όμως,
αλλά και αν ακόμη ήμουν χειρότερα και δεν μπορούσα καθόλου να σταθώ, θα έπρεπε να μείνω εδώ, κοντά σε αυτές
τις δυσκολίες της Ελλάδος. Γνωρίζω πολύ καλά, το τι έχω
να αντιμετωπίσω με αυτές τις διχόνοιες των Ελλήνων και
τα ελαττώματα που έχουν, αλλά ότι και κάθε λογικός άνθρωπος πρέπει να καταλαβαίνει και να τους συγχωρεί.»
Στις 19 του Μάρτη του 1824, μιλάει για τα ‘’Χρονικά’’ του
Μεσολογγίου: «στη σημερινή κατάσταση της Ελλάδος, μια
ελληνική εφημερίδα θα έφερνε πιο πολύ
κακό και παρανοήσεις, εκτός αν έβγαινε
με κάποιους περιορισμούς. (Ευτυχώς)
που μόνο στην αρχή ήμουν χρηματοδότης
τους, πράγμα που δεν μπόρεσα (τότε) να
αρνηθώ ύστερα από τη θερμή παράκληση
που μου έκαναν οι επιχειρηματίες.
Αλλά ο εκδότης κ. Μάγερ, με την αχαλίνωτη ελευθερία του τύπου, έχει και την
ελευθερία να εξασκεί ένα απεριόριστο περιορισμό, μη επιτρέποντας κανένα άλλο
άρθρο, ξέχωρα από τα δικά του, και όσα
άλλα είναι παρόμοια.
Είναι ο συγγραφέας του άρθρου ενάντια στη μοναρχία.
Από αυτό μπορεί να έχει κέρδος και φήμη, αλλά εκείνοι (οι
εκδότες) αν δεν προσέξουν μπορεί να βρουν τον μπελά
τους. Είμαι ανυπόμονος και θα είμαι πολύ ευχαριστημένος,
αν ακούσω ευνοϊκά αποτελέσματα από την πρόσφατη πρόταση ειρήνευσης, ανάμεσα στα διάφορα κόμματα που τρώγονται στην Πελοπόννησο».
Στο γράμμα του της 22ας του Μάρτη, υπάρχει κάποιο κενό
στη διευκρίνιση: «αν οι Έλληνες αντιπρόσωποι (εκδότες;)
πετύχουν δάνειο σαν τα ποσά που προκατέβαλα, μπορεί
και να ξαναεκδοθούν. Αλλά δεν θα ήταν μεγάλη διαφορά(;)
γιατί θα τα δαπανήσω και πάλι για την Ελληνική υπόθεση.
(Και) θα ωφελήσουν περισσότερο. Πιστεύω να συμφέρει
καλύτερα έτσι, από το να πληρώσω καθυστερημένα χρέη(;)
για καράβια που ταξιδεύουν μακριά( ;) και για στρατιωτικές
παρελάσεις που λένε πως ό,τι περίσσεψε δαπανήθηκε σε
αυτές(!!). Αυτό όμως δεν ήταν δική μου δουλειά, αλλά
εκείνων που είχαν την διαχείριση των υποθέσεων και εγώ
δεν μπορούσα να τους (το) υποδείξω …..κτλ.»
Στις 26 του Μάρτη γράφει «….γρήγορα θα μάθετε πως ο
Μαυροκορδάτος και εγώ είμαστε καλεσμένοι να συνομιλήσομε με τον Οδυσσέα και τους αρχηγούς της Ανατολικής
Ελλάδος και να συμφωνήσομε αν είναι δυνατό ένα ενωτικό
σχέδιο μεταξύ ανατολικής και δυτικής Ελλάδος και να λάβομε μέτρα επιθετικά και αμυντικά για την προσεχή εκστρατεία… ακούω και πρέπει να μάθω σχετικά, πως σε
περίπτωση αναβολής της πρώτης καταβολής του δανείου,
η Γεν. Κυβέρνηση της Ελλάδος σκέφτεται να προσπαθήσει
να μαζέψει μερικές χιλιάδες δολάρια προσωρινά από τα
Νησιά που θα πληρώσει (ξεπληρώσει;) με τις πρώτες δόσεις
που θα φτάσουν. Κατά πόσο μπορεί να πετύχουν και με
ποιούς όρους, μπορείτε να το πείτε καλύτερα από μένα.
Εδώ όμως χρειάζονται επιτακτικά λίγα εθνικά κεφάλαια,
διαφορετικά τι θα γίνει;(!)
Τα βοηθητικά σώματα που αποτελούνται από 200 ανθρώπους το καθένα και τα πληρώνω εγώ, είναι νομίζω τα μόνα
που πληρώνονται ταχτικά, είναι καλά εφοδιασμένα με τα

χρήματα που δίνω κάθε βδομάδα στους στρατιώτες και
κάθε μήνα στους αξιωματικούς. Είναι αλήθεια πως (και) η
Ελληνική Κυβέρνηση τους δίνει τις μερίδες τους. Αλλά είχαμε τρεις στάσεις οφειλόμενες στην αθλιότητα του ψωμιού, που δεν μπορούσαν να φάνε ούτε ΄Ελληνες, ούτε
ξένοι, ούτε σκυλιά».
Στις 28 του Μάρτη « …η είδηση για την παράδοση της Ναυπάκτου θα ήταν ευχάριστη αν ήταν αληθινή.
Αλλά οι Σουλιώτες σπρώχνονταν(;) από τον Νότη Μπότσαρη και Στουρνάρα, και δεν σκέφτονταν να βαδίσουν
ενάντια στα ‘’πέτρινα τείχη’’ και ούτε συμβιβάζονται όπως
λένε από τις προσωπικές τους διχόνοιες…»
Και από το υστερόγραφο: «...αν πραγματικά χρειάζεται η
παρουσία μου στον Μοριά για να μεσολαβήσω και στα δύο
μέρη θα το κάνω. Αλλά τότε γιατί δεν μου’ γραψε το κόμμα
του Κολοκοτρώνη, όπως έκαμε η Κυβέρνηση του Κρανιδιώτη;»
Σε άλλο δίχως ημερομηνία γράμμα «…καράβια του Τούρκικου στόλου έχουν αρχίσει να αποκλείουν το λιμάνι.. οι
πολίτες έχουν αρχίσει να φιλονικούν με τους ανθρώπους
του Καραϊσκάκη… ακόμα δεν πάψανε …κρατώ τους δικούς
μου ολότελα ουδέτερους σε επιφυλακή».
6 Απριλίου «έγραψα πως εδώ είχαμε ταραχές με τους πολίτες και τους ανθρώπους του Καραϊσκάκη.
Όλοι είναι στα όπλα. Παρά λίγο να πυροβολήσουν επάνω σε εμένα και στα 15 παλικάρια μου.
Σήμερα προέχει να
αποκατασταθεί η ησυχία Συνεδριάζουν
ακόμη με τον Μαυροκορδάτο. Έχουν από
τα βουνά κατέβει, πολλοί νιόφερτοι για να
λάβουν μέρος όπως λένε στις συνεδριάσεις. Όλα είναι έτοιμα, πυροβολαρχίες και
κανονιοφόρες. Οι ταραχές είχαν και ένα
καλό αποτέλεσμα. Τους ξύπνησε φαίνεται
το ενδιαφέρον».
Αλλού σε υστερόγραφο: «το πάν εξαρτάται από την άφιξη και δη τη γρήγορη μάλιστα άφιξη μέρους
του δανείου για να διατηρηθεί η ειρήνη αναμεταξύ τους(!).
Αν μονιάσουν, αρκεί νάχουν την φρόνηση να το κάνουν,
σκέφτομαι πως θα αποτελέσουν έναν πυρήνα ενάντια σε
κάθε δύναμη που θα μπορούσε να τους κάνει τώρα κακό.»

Το δάνειο ήρθε μετά θάνατον...
Το δάνειο έφτασε μετά τον θάνατο του Βύρωνα. Η πρώτη
δόση του δανείου ήταν 40.000 λίρες. Το δάνειο ήρθε με το
πλοίο “Φλώριδα”. Και το ίδιο πλοίο ναυλώθηκε, για να
φέρει νεκρό τον Βύρωνα στην Αγγλία.
Eπειδή η κατάσταση στην Ελλάδα ήταν ανώμαλη και οι ταραχές πολλές και ασταμάτητες, είχε αποφασισθεί τα χρήματα να μη δοθούν (αμέσως και απ΄ευθείας) στην Ελληνική
Κυβέρνηση χωρίς την έγκριση του Βύρωνα.
Τα χρήματα αυτά, στέλνονταν στον κόντε Καίσαρα Λογοθέτη και στον Barf για να τα δώσουν στους απεσταλμένους
της Ελληνικής Κυβέρνησης, Μανώλη Ξένο και Νικόλα Καλλέργη, δια του Βύρωνος ο οποίος όμως τώρα ήταν νεκρός.
Έτσι δεν μπορούσαν να τα δώσουν, ώσπου να πάρουν (καινούργιες) οδηγίες από το Λονδίνο. Στο μεταξύ έφτασε και
η δεύτερη δόση του δανείου, αλλά και πάλι περίμεναν να
φτάσει ο Γόρδων από την Αγγλία μαζί με τις οδηγίες. Στο
μεταξύ η ομάδα των Ελλήνων που ήταν σε ρήξη με την Ελληνική Κυβέρνηση, ενεργούσαν να μη δοθούν σε αυτήν τα
χρήματα. Υπάρχει δε επ’ αυτού και η σχετική επιστολή του
Κολοκοτρώνη. Από την άλλη μεριά πάλι ο Μαυροκορδάτος
με την Κυβέρνησή του, επέμενε να πάρει αυτός τα χρήματα. Αλλά και ο Αρμοστής Αδάμ, το 1824 με διαταγή του
στις 24 Ιουλίου δήλωνε ότι δεν τα δίνει μόνο στον Μαυροκορδάτο. Τότε με την παρέμβαση του Φιλελληνικού Κομιτάτου του Λονδίνου νομικά καταλύθηκε η απόφαση του
Αρμοστή και το δάνειο δόθηκε στον Μαυροκορδάτο.
Αν δε θυμάμαι καλά, το δάνειο αυτό ποτέ δεν έφτασε στο
Μεσολόγγι, αλλά φαγώθηκε από τους ημετέρους. Αυτά
για σήμερα.
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Απ᾽το καρφί

στο πέταλο

Tο 53,78% είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στο μητρώο
του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο
από ένα χρόνο και το 46,22% είναι εγγεγραμμένοι
άνεργοι στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα
μικρότερο του ενός έτους.

Ολαντ: «τάσσομαι υπέρ της ύπαρξης νέων μορφών
συνεργασίας, υπέρ νέων σχεδίων, υπέρ αυτού που
αποκαλούμε διαφοροποιημένες συνεργασίες»

Τυχαίο...

Οσες δικαστικές αποφάσεις και αν βγάλουν οι δικαστές, δεν πείθουν τον ελληνικό λαό ότι η υπόθεση Βατοπέδι ήταν ένα ψέμα, ένα κατασκεύασμα και δεν
συνέβη τίποτα!! 14 κατηγορούμενοι. Ουδείς ένοχος!!!
Η υπόθεση αφορά την ανταλλαγή -από τη Μονή Βατοπεδίου- της Λίμνης Βιστωνίδας και των παραλιμνίων
εκτάσεών της, συνολικού εμβαδού περίπου 27 χιλιάδων στρεμμάτων, με ακίνητα του Δημοσίου, θεωρώντας δικά της, ενώ ήταν Δημόσιες!!!
Γιατί αθωώθηκαν; δεν ετελέσθη “έγκλημα”, αλλά εκτελούσαν κυβερνητικές αποφάσεις-εντολές.

της Αννας Μπουζιάνη

Oι άνεργοι αυξάνονται
η ανάπτυξη έρχεται...
Περισσότεροι κατά 7.148 ήταν, σύμφωνα με στοιχεία
του ΟΑΕΔ, οι εγγεγραμμένοι άνεργοι το Φεβρουάριο
σε σχέση με το Ιανουάριο, γεγονός που μεταφράζεται
σε ποσοστιαία αύξηση κατά 0,77%. Συνολικά οι άνεργοι, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, για το μήνα Φεβρουάριο ήταν 936.110 έναντι 928.962 τον Ιανουάριο.

Την 25η Μαρτίου επέλεξε η Ευρωπαϊκή Ενωση να γιορτάσει τα 60 της χρόνια στη Ρώμη, τυχαίο; και συγχρόνως την αλλαγή της Ε.Ε. σε Ευρώπη πολλών
ταχυτήτων. Μην ξεχνάμε ότι πριν από λίγες ημέρες με
δήλωσεις, οι ηγέτες της Γαλλίας, της Γερμανίας, της
Ισπανίας και της Ιταλίας τόνιζαν:
Μέρκελ: οι Ευρωπαίοι θα πρέπει «να έχουν το θάρρος
να αποδεχτούν ότι ορισμένες χώρες προχωρούν πιο
γρήγορα από τις άλλες»

Βατοπεδιανά...

Καλώς ήρθες Άνοιξη
Η πρώτη μέρα της Άνοιξης αρχίζει επίσημα από την εαρινή ισημερία, δηλαδή από το εικοσιτετράωρο, που έχει
ίσες ώρες ημέρα και ίσες ώρες νύχτα. Αυτό το φυσικό
φαινόμενο συμβαίνει στις 21 Μαρτίου κάθε έτους.
Στη χώρα μας η έναρξη της εαρινής ισημερίας, το φετινό
έτος 2017, έγινε στις 20 Μαρτίου και ώρα 12:29 και από
την επόμενη, θα μεγαλώνουν οι ημέρες και θα μικραίνουν
οι νύχτες, μέχρι την 21η Ιουνίου που θα έχουμε την μεγαλύτερη ημέρα και την μικρότερη νύχτα. Τότε θα λέμε
ότι ο Ήλιος βρίσκεται στο θερινό ηλιοστάσιο ή ηλιοτρόπιο
και επίσημα θα σημάνει και το τέλος της άνοιξης!! Κατά
την εαρινή ισημερία ο Ήλιος ρίχνει τις ακτίνες του κάθετα
και σχηματίζει γωνία 90ο με τον ισημερινό, που είναι η
νοητή γραμμή, η οποία χωρίζει τη Γη σε δυο ημισφαίρια·
στο βόρειο, που ανήκουμε κι εμείς και στο νότιο!! Όταν
το βόρειο ημισφαίριο έχει εαρινή ισημερία μπαίνουμε
στην άνοιξη και οδηγούμαστε στο καλοκαίρι, ενώ στο
νότιο ημισφαίριο μπαίνουν στο Φθινόπωρο για να οδηγηθούν στο Χειμώνα, επομένως οι καιρικές συνθήκες στα
δύο ημισφαίρια, είναι ακριβώς αντίθετες, όπως είναι και
οι εναλλαγές της ημέρας με τη νύχτα.
Η διάρκεια της Άνοιξης μειώνεται κάθε χρόνο περίπου
κατά ένα λεπτό της ώρας, ενώ η διάρκεια του χειμώνα
μειώνεται κατά μισό λεπτό της ώρας.
Η Άνοιξη είναι μια από τις τέσσερις εποχές του χρόνου
που τις χαίρονται μόνο όσες χώρες βρίσκονται στις εύκρατες ζώνες της Γης και των δύο ημισφαιρίων. Η Άνοιξη
έχει τρεις μήνες: τον Μάρτιο, τον Απρίλιο και τον Μάιο.
Τα ονόματα των 12 μηνών, που χρησιμοποιούν σήμερα
οι Έλληνες, έχουν επιβληθεί από τους Ρωμαίους κατακτητές, ενώ τα αντίστοιχα ελληνικά ονόματα των μηνών
της Άνοιξης κατά το αττικό ημερολόγιο, το οποίο τελειοποιήθηκε από τον αρχιτέκτονα, αστρονόμο και γεωμέτρη Μέτωνα και αργότερα διορθώθηκε από τον
Κάλιππο και τον ΄Ιππαρχο, ήταν τα εξής: ο Ελαφηβολιώνας, που είχε 29 ημέρες (από τις 20 Μαρτίου έως
τις 18 Απριλίου), ο Μουνιχιώνας, που είχε 29 ημέρες,
(από την 19 Απριλίου έως την17 Μαΐου) και ο Θαργηλιώνας με 29 ημέρες, (από την 18 Μαΐου έως την 16 Ιουνίου). Απ’ αυτούς οι δύο πρώτοι μήνες ήταν αφιερωμένοι
στη Θεά Άρτεμη και ο τρίτος ήταν αφιερωμένος και στα
δυο Θεϊκά αδέλφια, την Άρτεμη και τον Απόλλωνα, παιδιά της Λητούς και του Δία (ο Δίας συμβόλιζε την διαφώτιση της ανώτερης θείας γνώσης).

Από τους 12 μήνες άλλοι είχαν 30 ημέρες και λέγονταν
«πλήρεις» και άλλοι είχαν 29 ή 28 ημέρες και λέγονταν
«κοίλοι». Πάνω στο ελληνικό ημερολόγιο βασίστηκαν
άλλοι μεταγενέστεροι λαοί και αφού το αντέγραψαν έκαναν και κάποιες αλλαγές ή διορθώσεις μέχρι που προέκυψε το σημερινό, με αλλαγμένα όλα τα ονόματα, για
να μη φαίνεται ότι είναι δημιούργημα των Ελλήνων, οι
οποίοι σαν πρωτοπόροι όλων των επιστημών, είχαν γνώσεις αστρονομίας, φυσικής και μαθηματικών και με
αυτές είχαν δημιουργήσει ημερολόγια στις πόλειςκράτη τους, που είχαν μικρές διαφορές μεταξύ τους, οι
οποίες συνήθως οφείλονταν στις τοπικές εορτές τους.
Η εαρινή ισημερία αποτελούσε ημέρα μεγάλης γιορτής
για τους προγόνους των Ελλήνων, γιατί συμβόλιζε τον
θάνατο των παθών και την εκδήλωση της αρετής με την
απόκτηση της σοφής γνώσης. Ο γιος της Μούσας Καλλιόπης, ο Ορφέας ο ιδρυτής της πρώτης μονοθεϊστικής
θρησκείας, συμβόλιζε την εαρινή ισημερία με τον θάνατο
του Θεού Διόνυσου (υπάρχουν δύο εκδοχές για τον θάνατό του), τον οποίο ονόμαζαν Ζαγρέα, δηλαδή κυνηγό,
που κυνηγούσε ανθρώπινες ψυχές και τον σκότωσαν οι
Τιτάνες, που συμβόλιζαν τα κακά και δυνατά ανθρώπινα
πάθη. Αλλά με την ιερή παρέμβαση της Παρθένου Αθηνάς, ομοούσιας κόρης του Δία, ο Διόνυσος ΑΝΑΣΤΗΘΗΚΕ και μετονομάστηκε σε Ελευθερέα, δηλαδή
ελευθερωτή ανθρωπίνων ψυχών.
Την «εκ νεκρών Ανάσταση» του ομοούσιου γιου του
Δία του Διονύσου, οι Έλληνες γιόρταζαν με κοινά συμπόσια σφάζοντας και ψήνοντας τον σιτευτό μόσχο!!! Χιλιετίες αργότερα όταν επικράτησε μια διαφορετική
εκδοχή για το θάνατο και την Ανάσταση του Διονύσου,
την ημέρα της εαρινής ισημερίας εόρταζαν την γέννηση
του Δία. Αυτές οι γιορτές ανήκαν στις φυσικές λεγόμενες Ορφικές γιορτές γιατί ευχαριστούσαν τον Θεό για
τα φυσικά φαινόμενα που βοηθούσαν στη παραγωγή των
αγαθών της μάνας Γης!! Το ιερό φαινόμενο της Ανάστασης ήταν συνηθισμένο στους Έλληνες γιατί γιόρταζαν
22 αναστάσεις, εκ των οποίων με ιδιαίτερη λαμπρότητα
γιορταζόταν η Ανάσταση του Άδωνη του γιου του Λακεδαίμονα Μινύα βασιλιά Αμύκλα, που ο επιτάφιος
του νεκρού Άδωνη στολιζόταν μόνο από γυναίκες και
περιφερόταν με ακολουθία του λαού, που τον θρηνούσαν τρεις ημέρες μέχρι την Ανάστασή του!!! Μετά από

Φαίδρα
Φραγκομανώλη - Κοκκόλα

πολλές χιλιετίες το όνομα του Άδωνη μεταφράστηκε σε
Αντώνιο και σήμερα χρησιμοποιείται και ως ένα από τα
ονόματα του Θεού σε μονοθϊστική θρησκεία (Αντωνάι)!!!
Πήλινες πινακίδες του 13ου αιώνα π.Χ. αποκαλύπτουν τη
χρήση σεληνιακών μηνών από τις ελληνικές πόλειςκράτη, τότε που μεγάλες γιορτές έπαιρναν τα ονόματά
τους από το όνομα του μήνα. Ένα μαρμάρινο ανάγλυφο
κομμάτι από ζωφόρο ελληνικού ναού, μάλλον του 4ου
αι. π.Χ., μετά την κατεδάφιση του ναού και την μετατροπή του σε οικοδομικά υλικά, όπως συνηθιζόταν κατά
την Βυζαντινή εποχή, επί βασιλείας της Ειρήνης της
Αθηναίας (775-802μ.Χ.), χτίστηκε με τα υλικά χριστιανική εκκλησία στη Χάρη της Παναγίας της Γοργοεπήκοου και οι χτίστες το τοποθέτησαν ώστε να φαίνονται
τα σχέδια του αναγλύφου, που παριστάνουν τους 12
μήνες του αττικού ημερολογίου με μορφή ανθρώπων και
ο καθένας φοράει ενδυμασία ανάλογη των καιρικών
συνθηκών του εκάστοτε μήνα, διακοσμημένοι με διάφορα ζωδιακά σχέδια. Αυτό το εκκλησάκι βρίσκεται σήμερα στο πλάι του Μητροπολιτικού ναού της Αθήνας και
φέρει το όνομα του Αγίου Ελευθερίου!!!
Οι ανοιξιάτικοι μήνες του αττικού ημερολογίου κατείχαν
τον 9ο, 10ο και 11ο μήνα του χρόνου, γιατί η αρχή του
χρόνου ήταν τότε το θερινό ηλιοστάσιο δηλαδή η 21η
Ιουνίου. Οι ανατολικοί λαοί όπως οι Ινδοί που εκπολιτίστηκαν από τον Διόνυσο, και οι Πέρσες οι οποίοι ήταν
απόγονοι του ΄Ελληνα Πέρση, που ήταν ο πρωτότοκος
γιος του Περσέα του ιδρυτή των Μυκινών, είχαν ημερολόγια που άρχιζαν από την εαρινή ισημερία. Ακόμα οι
Κούρδοι που αποτελούν το ένα τρίτο του τουρκικού κράτους και αγωνίζονται για την ελευθερία και την ανεξαρτησία τους, γιορτάζουν την αρχή του χρόνου την ημέρα
της εαρινής ισημερίας (Νεβρόζ)!!!
Είθε με τον ερχομό της Άνοιξης να ανθίσουν και οι ηθικές αρχές, για να εξασφαλιστούν τα ανθρώπινα δικαιώματα της ελευθερίας, της ανεξαρτησίας, της ειρήνης
και της σωστής συνεργασίας μεταξύ των λαών!
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Ειδήσεις για όλους
επιμελείται η
Ηλέκτρα Βενετσάνου

Let’s do it Greece!
Στις 2 Απριλίου όλη η Ελλάδα μια μεγάλη εθελοντική οικογένεια!
Το 2012, μια παρέα φίλων οραματίστηκε να ενώσει
ολόκληρη τη χώρα με ένα φιλόδοξο όραμα για το περιβάλλον. Στο πέρασμα των τελευταίων 5 χρόνων, χιλιάδες εθελοντές ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα,
ενώνοντας τις δυνάμεις τους σε ένα ετήσιο ραντεβού
με το σεβασμό και την προστασία του περιβάλλοντος
στο επίκεντρο.
Κάπως έτσι γεννήθηκε η εθελοντική εκστρατεία Let’s
Do It Greece, που φέτος έχει προγραμματιστεί για την
Κυριακή 2 Απριλίου 2017.
Στόχος, οι χιλιάδες πολίτες που μοιράζονται το
όραμα μιας καθαρής Ελλάδας, να συντονιστούμε σε
ολόκληρη τη χώρα, ομορφαίνοντας 1.500 σημεία
μέσα σε 1 μέρα!
Η προσπάθεια αυτή ξεκίνησε από νέα παιδιά προερχόμενα από περιβαλλοντικές ομάδες σχολείων.
Νέους που ονειρεύονται να ενώσουν όλη την Ελλάδα
για έναν κοινό σκοπό, αναδεικνύοντας το καλό πρόσωπο της πατρίδας μας.
Για την Κυριακή 2 Απριλίου, έχουν ήδη δηλώσει συμμετοχή και υποστήριξη εκατοντάδες φορείς σε όλη

την Ελλάδα. Ανάμεσά τους, εθελοντικές ομάδες,
δπάσης φύσεως σύλλογοι, αθλητικά σωματεία
Ο Δήμος Μαρκοπούλου
Για 6η συνεχή χρονιά ο Δήμος Μαρκοπούλου με τους
φορείς που συμμετέχουν καθαρίζουν την παραλία
του Καλού Γιαλού, στο Πόρτο Ράφτη, ώρες 10 το
πρωί με 1 το μεσημέρι!
Επίσης με έγκριση από το Υπουργείο Παιδείας, θα
υλοποιηθεί και φέτος η «Σχολική Εβδομάδα Εθελοντισμού Let’s do it Greece 2017» σε όλα τα σχολεία
της χώρας, με κορύφωση την ημέρα της πανελλήνιας
δράσης.
Ο μεγάλος στόχος για τις 2 Απριλίου είναι να ενωθούν 3.000 φορείς Πανελλαδικά, πραγματοποιώντας
εθελοντικές δράσεις καθαρισμού, εξωραϊσμού και αισθητικής αναβάθμισης σε κάθε γωνιά της χώρας.

Let’s do it Greece και στην
Αγία Μαρίνα Κρωπίας
Το Διοικητικό Συμβούλιιο του Προοδευτικού Εξωραϊστικού Συλλόγου Αγίας Μαρίνας του Δήμου Κρωπίας,
έχει προγραμματίσει την Κυριακή, 2/3/2017, τον καθαρισμό από σκουπίδια, των ερεισμάτων του εμπορικού
τμήματος της Λεωφ. Αγίας Μαρίνας – Κορωπίου, με
επίκεντρο το χώρο, του αρχαίου φρέατος Αλυκού.
Τα υλικά στήριξης της δράσης, (γάντια και σακούλες
κοινών απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων), θα διατεθούν από το σύλλογο, τα απέστειλε η Οργανωτική
Ομάδα Εθελοντών του Let's Do It Greece, και είναι ευγενική χορηγία της εταιρείας SANITAS.

Δήλωσε συμμετοχή στο Let’s do it Greece!
https://www.youtube.com/watch?v=DOTL7iGI6SU

Από τις αρχαιότερες μορφές ζωής
πάνω στη Γη, ίχνη στο Κεμπέκ του Καναδά
Οι επιστήμονες πιστεύουν ότι ανακάλυψαν στο Κεμπέκ του
Καναδά, τα αρχαιότερα απολιθώματα μικροοργανισμών
που έχουν βρεθεί στον πλανήτη μας και τα οποία έχουν ηλικία τουλάχιστον 3,77 δισεκατομμυρίων ετών.
Μικροσκοπικά ίχνη σαν νημάτια και κύλινδροι, τα οποία
είχαν σχηματισθεί από τα βακτήρια που ζούσαν σε ορυκτά
με σίδηρο, βρέθηκαν εγκλωβισμένα μέσα σε στρώματα χαλαζία.
Τα συγκεκριμένα ιζηματογενή πετρώματα στην περιοχή
Νουβιαγκιτούκ του βορειοανατολικού Καναδά, είναι από τα
αρχαιότερα στη Γη και πιθανότατα αποτελούσαν τμήμα
ενός υποθαλάσσιου υδροθερμικού συστήματος, πλούσιου
σε σίδηρο, το οποίο παρείχε το κατάλληλο περιβάλλον για
τις πρώτες μορφές ζωής πριν από 3,77 έως 4,3 δισεκατομμύρια χρόνια.
Οι ερευνητές από πολλές χώρες (Βρετανία, ΗΠΑ, Καναδά,
Αυστραλία, Νορβηγία), με επικεφαλής τους επιστήμονες
Ντομινίκ Παπινό και Μάθιου Ντοντ της Σχολής Γεωεπιστημών του University College του Λονδίνου (UCL), έκαναν τη
σχετική δημοσίευση στο περιοδικό «Nature».
«Η ανακάλυψη ενισχύει την ιδέα ότι η ζωή ξεπήδησε από
καυτές υδροθερμικές πηγές στο βυθό των θαλασσών, λίγο
μετά το σχηματισμό της Γης. Η ζωή στη Γη αναπτύχθηκε
σε μια εποχή που τόσο η ίδια όσο και ο Άρης είχαν υγρό

νερό στις επιφάνειές τους. Συνεπώς, αναμένουμε ότι θα
βρούμε ενδείξεις για ζωή στον Άρη πριν από περίπου τέσσερα δισεκατομμύρια χρόνια. Αν όχι, τότε η Γη θα αποτέλεσε μια ειδική περίπτωση», δήλωσε ο Μάθιου Ντοντ.

Τόπος ραντεβού, το γραφείο του συλλόγου στις
10.30’’ το πρωϊ. (Κόμβος Λ. Αγ. Μαρίνας – Κορωπίου
με την Λ. Αθηνών – Σουνίου).
Λήξη της δράσης, στο προαύλιο του πολιτιστικού κέντρου της περιοχής, με ζεστή φασολάδα, νηστήσιμα
εδέσματα, κρασί και ρακί, προσφορά του συλλόγου
προς τους συμμετέχοντες στη δράση εθελοντές.
Τηλ. Επικοινωνίας: 698 34 75 960.

Καθαρίζουμε την ελεύθερη
παραλία της Βούλας
Μέχρι τώρα, ως αρχαιότερα γνωστά απολιθώματα μικροοργανισμών, ηλικίας 3,46 δισεκατομμυρίων ετών, θεωρούνταν αυτά που είχαν βρεθεί στη Δυτική Αυστραλία.
Τόσο στην Αυστραλία, όσο και στον Καναδά, η πρόκληση
που αντιμετωπίζουν οι επιστήμονες, είναι να βεβαιωθούν
ότι τα ίχνη πάνω στα πετρώματα έχουν όντως βιολογική
προέλευση, άρα αποτελούν απολιθώματα μικροοργανισμών, αφού οι τελευταίοι δεν έχουν σκελετό για να απολιθωθεί.

Η οργάνωση για τα Δικαιώματα των Μελλοντικών
γενεών και ο Εξωραϊστικός Σύλλογος “Πολιτεία”
Βούλας, θα καθαρίσουν την ελεύθερη παραλία της
Βούλας.
Σημείο συνάντησης η παραλία του Κόκκινου βράχου,
ΚΥΡΙΑΚΗ 2 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ώρα 10:00

25 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017 - ΣΕΛΙΔΑ 11

ΕΒΔΟΜΗ

επιστολές - σχόλια - απόψεις...
H Ελλάς, η Ευρωζώνη και ο Λουκάς Παπαδήμος
Την παρακάτω επιστολή ελάβαμε από τον αναγνώστη
μας, Ντιράν Ματζαριάν, στην οποία αναφέρεται, πώς η
Ελλάδα καταστράφηκε με τις τακτικές των πολιτικών
μας και ιδιαίτερα του δοτού πρωθυπουργού Λουκά Παπαδήμου, ενώ χώρες με τα ίδια προβλήματα σώθηκαν.
Κ. Βενετσάνε,
Χαίρομαι που έχετε τελικά υιοθετήσει τη δική μου
άποψη περί της καταστροφικής και επιπόλαιας απόφασης επί εποχής Σημίτη να βάλει ως εθνικό στόχο την ένταξη της χώρας μας στην Ευρωζώνη. Περίεργο και
πρωτότυπο εξ’ αρχής ένα εθνικό στόχο για μια χώρα να
υιοθετήσει ξένο νόμισμα! Σίγουρα, επιχείρημα όχι για
σοβαρές χώρες!
Προσωπικά ήμουν αντίθετος από την αρχή γιατί είμαι ελληνοαμερικανικός και ασχολούμαι με την ναυτιλία
· Το Ευρώ αποκόπτει τη χώρα από τις μεγάλες ελληνικές
κοινότητες της διασποράς που είναι κυρίως σε χώρες με
το δολάριο ή δεμένες με το δολάριο. Η ελληνική Διασπορά φέρνει τεράστια ποσά συνάλλαγμα στην Ελλάδα
για διακοπές, σπίτια, δώρα σε συγγενείς και εμπορικές
επενδύσεις. Το ευρώ – που στην ουσία είναι Γερμανικό
μάρκο – δημιούργησε μια υπερτίμηση έναντι δολαρίου
εις βάρος της ελληνικής Διασποράς. Οι περιπέτειες τα
τελευταία χρόνια με τα capital controls περιορίζουν
ακόμα και καταθέσεις στην Ελλάδα σε δολάρια, ενώ το
δολάριο στην Ελλάδα με την δραχμή ήταν πάντα ελεύθερο συνάλλαγμα.
· Η Ελληνική ναυτιλία βασίζεται στο δολάριο που είναι
το κύριο νόμισμα στους ναύλους. Όλοι οι λογαριασμοί
είναι σε δολάρια. Το επίκεντρο της ζήτησης για ναυτιλιακές μεταφορές είναι οι αναπτυσσόμενες χώρες της
Άπω Ανατολής όπου τα νομίσματά τους είναι – όπως και
η ελληνική Διασπορά – συνδεδεμένα με το δολάριο και
υποτιμημένα με το Ευρώ. Εμείς κάναμε το αντίθετο,
διαλέξαμε ακριβό νόμισμα σε υπερτίμηση με το δολάριο
και βουλιάξαμε.
Ο βασικός λόγος που η χώρα μας μπήκε στο Ευρώ δεν
ήταν σίγουρα η ανάπτυξη. Από τα 1974, τα ελληνικά πολίτικα κόμματα έκαναν το μέγιστο για να καταστρέψουν
την παραγωγική βάση της χώρας και να σκορπίσουν παροχές με δανεικά χρήματα, να βάλουν την χώρα μας σε
υπερχρέωση. Η απόφαση να βάλουν την χώρα στην Ευρωζώνη ήταν να κρύψουν την τότε υπερχρέωση πλασματικά με ένα “χαμηλό” επιτόκιο.
αίρομαι πραγματικά, κύριε Ματζαριάν, για την ταυτότητα απόψεων. Σημειώνω ότι προσθέσατε
νέα στοιχεία σχετικά με την Αγγλία,
Δανία, Σουηδία.

Χ

Θέλω να προσθέσω στις παρατηρήσεις
σας για το Λουκά Παπαδήμο, κάτι που
από την αρχή της αναθέσεως της Πρωθυπουργίας της χώρας, στον εν λόγω,
επισήμανα και ανέδειξα και επιστημονικά απέδειξα, ότι η εντολή σχηματισμού κυβέρνησης και η διακυβέρνησή
του ήταν Συνταγματικώς απολύτως παράνομη: Το προνόμιο του Προέδρου της

Ο Λουκάς Παπαδήμος στην Τράπεζα Ελλάδος ήταν ιδιαίτερα ανεύθυνος και επιπόλαιος με τη χρήση παραγώγων και με την ανήθικη συναίνεση των Ευρωπαϊκών
συνεταίρων, ενώ η χώρα δεν πληρούσε τα απαραίτητα
κριτήρια για ένταξη. “Kοίμιζε” με την φούσκα στα ελληνικά χρηματιστήρια και δεν έκανε λόγο για τους κινδύνους στον κόσμο. Και η πολιτική του με το Ευρώ
δημιούργησε καινούργιες, επιπλέον φούσκες σε ακίνητα, στεγαστικά δάνεια και πιστωτικές κάρτες εντελώς
με δική του ευθύνη στην Τράπεζα Ελλάδος.
Και δεύτερη φόρα, ο κ. Παπαδήμος ζημίωσε την χώρα
του σαν Πρωθυπουργός με το περιβόητο PSI, που καταδίκασε την Ελλάδα σε μόνιμη χρεωκοπία παρά μια
σοβαρή αναδιάρθρωση χρέους. Με τους Γερμανούς επικεφαλής έκανε το μέγιστο να καλύψει τους μεγάλους
ιδιώτες πιστωτές, γκρέμισε τους μικρούς Έλληνες ιδιώτες πιστωτές κλπ. Χρεοκόπησε τις ελληνικές τράπεζες
που τις κάλυψε με ανακεφαλαίωση από το ελληνικό δημόσιο, με δανεικά λεφτά. Η χώρα μας αντικατάστησε
τους εμπορικούς πιστωτές της με άλλο τεράστιο θαλασσοδάνειο από τις χώρες της Ευρωζώνης με την Γερμανία επικεφαλής, σε ανυπολόγιστο κόστος στην χώρα
του και τις μελλοντικές γενιές Ελλήνων.
Σήμερα όλοι μας ζούμε τις συνέπειες της πράξης του σε
οικονομικό κλουβί μεταξύ της Σκύλλας της υπερχρέωσης και της Χάρυβδης των υπερβολικών απαιτήσεων για
περισσεύματα και υπέρ φορολογία.
Την ίδια εποχή οι συνάδελφοι του στην Τράπεζα της Αγγλίας έβγαλαν πόρισμα στην Βρετανική κυβέρνηση του
Tony Blair, προειδοποιώντας για τους ίδιους κινδύνους που πέσαμε εμείς με τις επιπολαιότητες του Παπαδήμου
– για την Αγγλία να πέσει στα χέρια «Θεσμών» της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να χάσει την κυριαρχία της και να
καταστραφεί, όπως η χώρα μας, ως οικονομικό προτεκτοράτο των Βόρειο-ευρωπαϊκών συμφερόντων και προπαντός της Γερμανίας. Η Αγγλία, αντιθέτως με την
Ελλάδα, παραμένει μια δημοκρατική και κυρίαρχη χώρα
και υπερασπίζεται από την κακή συμπεριφορά και τις
απειλές των Ευρωπαϊκών “Συνεταίρων” τους στις Βρυξέλλες, λόγω του BREXIT προϊόν της δημοκρατικής θέλησης του λαού της. Οι δικοί μας πολιτικοί δεν
ντρέπονται και δεν έχουν φιλότιμο.
Με τη συμμετοχή του Gordon Brown με το πόρισμα της
Τράπεζας Αγγλίας σώθηκε η Αγγλία από την Ευρωζώνη.
Και η Σουηδία και Δανία σώθηκαν με τις συνταγματικές
δικλίδες τους που απαιτούν δημοψήφισμα για να εγκα-

Δημοκρατίας να δίνει τη δεύτερη εντολή σχηματισμού κυβέρνησης “σε
μέλος ή μη μέλος της Βουλής” (δηλ.
εξωκοινοβουλευτικό πρωθυπουργό)
έχει καταργηθεί με την πρώτη αναθεώρηση του Συντάγματος, το 1986.
Επομένως, η διακυβέρνησή του, το
Β᾽μνημόνιο και οι εφαρμοστικοί νόμοι,
όπως και κάθε πράξη του είναι ανυπόστατα. (Εγώ το απέδειξα. Ουδείς το
ανταπέδειξε. Προ(σ)καλώ οποιονδήποτε ν᾽αποδείξει τη νομιμότητά του.
Για όλα αυτά που αναφέρεται, ο Λουκάς Παπαδήμος δεν ήταν “επιπό-

λαιος”, όπως τον χαρακτηρίζετε. Ήταν
γρανάζι του συστήματος και ανταμείφθηκε γι’ αυτό: Εκτός από πρωθυπουργός ανακηρύχθηκε και Πρόεδρος
της Ακαδημίας Αθηνών!
Το σύστημα τιμωρεί και ανταμοίβει.
Άλλους έχει αναδείξει σε καθηγητές
μεγάλων πανεπιστημίων κλπ., παραδειγματίζοντας όσους πολιτικούς και
πνευματικούς ανθρώπους σκέπτονται
να αντιδράσουν.
Με ειλικρινή εκτίμηση
Κώστας Βενετσάνος

ταλείψουν το εθνικό τους νόμισμα που οι λαοί τους
απέρριψαν ενάντια της θέλησης των πολιτικών τους.
Μάλιστα η Σουηδία δείχνει το καλό παράδειγμα που αντιμετώπισε μόνη της την τότε υπερχρέωσή της χωρίς
ούτε καν το ΔΝΤ και μάλιστα με υποτίμηση τα ίδια χρόνια που εμείς διαλέξαμε την ατιμία του Ευρώ, σαν λύση.
Εμείς στην Ελλάδα θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει παρόμοια με την Σουηδία εάν είχαμε υπεύθυνους πολιτικούς με σοβαρές πολιτικές να χτισθεί μια γερή
παραγωγική βάση αντί ανήθικους και επαγγελματικά
ανεύθυνους ανθρώπους, σαν τον Λούκα Παπαδήμο σε
καίριες θέσεις στην Τράπεζα Ελλάδος.
Μετά τιμής
Ντιράν Ματζαριάν
Managing Director

Αλγηνές εικόνες στη Βούλα
Aπό κάτοικο και ενεργό πολίτη της Βούλας, ελάβαμε την
παρακάτω επιστολή στην οποία σημειώνονται κάποια
κακώς κείμενα, την οποία παρουσιάζουμε. Τα στοιχεία
της επιστολογράφου βρίσκονται στα γραφεία μας.
Κατοικώ σχεδόν απέναντι από την Α’ Πλαζ Βούλας και
βλέπω ότι όλο τον χειμώνα η κεντρική είσοδος στον χώρο
είναι ελεύθερη και πάντα ανοιχτή, γι’ αυτό το μεσημέρι
του Σαββάτου, 18 Μαρτίου αποφάσισα να πάω για περπάτημα στον χώρο που κολυμπώ όλο το καλοκαίρι. Δυστυχώς, η απογοήτευση ήταν μεγάλη λόγω της βρωμιάς
και της εγκατάλειψης που ήταν διάχυτη παντού. Εκτός
από τα πάμπολλα ξερά φύκια και τα σκουπίδια που, όπως
ήταν φυσικό, είχε εκβράσει η θάλασσα όλο τον χειμώνα,
ήταν ψιλογκρεμισμένα και βρωμερά τα καλοκαιρινά «κτίσματα» του χώρου, σκουπίδια και γεμάτοι κάδοι παντού,
νέα πεύκα κομμένα, ηλεκτρικά καλώδια να κρέμονται από
όλα τα κλαδιά των άλλων δένδρων, και στο αριστερό
άκρο (όπως μπαίνουμε) της αμμουδιάς παρκαρισμένες
γύρω στις 10-15 μηχανές τύπου endurο με τους αναβάτες
τους. Δυστυχώς δεν είχα μαζί μου φωτογραφική μηχανή
να αποτυπώσω όλα αυτά. Ο Δήμαρχος των 3Β που τόσο
ασχολείται με τα φυτά και τα φώτα της ….πλατείας Βούλας δεν οφείλει να ελέγχει και αυτόν το χώρο κατά την
διάρκεια όλου του χρόνου, ή να υποχρεώνει τον υπεύθυνο φορέα ή ιδιοκτήτη του χώρου της Α’ Πλαζ να την
κρατάει μονίμως σε ένα ευπρεπές επίπεδο; Ο πολιτισμός
μιας χώρας φαίνεται κυρίως από την ευπρέπεια και την
καθαριότητα των δημοσίων χώρων της.
Σε ανάλογο βεβαίως επίπεδο είναι και όλο το παραλιακό
πεζοδρόμιο μπροστά από το Ασκληπιείο (όπου και ένα
πρώην «αναψυκτήριο») και μπροστά από τον περιφραγμένο χώρο της Παναγίτσας, εκεί όπου μέχρι προ μηνών
υπήρχε ένα περίπτερο.
Και, επί τη ευκαιρία, να σας ενημερώσω οτι στον χώρο
του πρώην περιπτέρου κατοικεί από την αρχή του χειμώνα ένας Ελληνας άστεγος πολίτης. Τις ημέρες του
χιονιού του Δεκεμβρίου ενημέρωσα τον Δήμο Βούλας,
Υπηρεσία Παραπόνων Κοινού, για την ύπαρξη αυτού του
ατόμου ώστε να τον βοηθήσει ο Δήμος μας. Και η απάντηση που επήρα ήταν «να τον στείλετε στην Κοινωνική
Υπηρεσία του Δήμου».
Μα εγώ θα τον στείλω;; Εγώ δεν είμαι κοινωνική λειτουργός του Δήμου. Εγώ τον βοήθησα όσο μπόρεσα ως συνάνθρωπος……
Σας ευχαριστώ θερμά για την φιλοξενία
Τ.Τ., Δημότης Βούλας
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Απολογισμός με έργα πνοής στο Δήμο Σαρωνικού
Άμεσος, λαϊκός και ευθύς ο Δήμαρχος κέρδισε τις εντυπώσεις
To αδιαχώρητο δημιουργήθηκε στην αίθουσα του
Plaza Resort στην Παλ. Φώκαια, (19.3.170) από κατοίκους του Δήμου Σαρωνικού ανταποκρινόμενη στο κάλεσμα του δημάρχου Γιώργου Σωφρόνη για
απολογισμό των δυόμιση περίπου ετών έργο της δημοτικής πλειοψηφίας.

Ο Δήμαρχος στην ομιλία του είχε αμεσότητα και την
ανταπέδιδε το ακροατήριο με το συχνό θερμό χειροκρότημά του.
Πολύωρος ο απολογισμός, δεν άφησε περιθώρια για
άλλους χαιρετισμούς, από τους εκπροσώπους του
Κοινοβουλίου και άλλων δημάρχων που παραβρέθηκαν.
Ο Γ. Σωφρόνης ευχαρίστησε το ακροατήριο για την
παρουσία του καθώς και τους καλεσμένους επίσημα
πολιτικούς και αναφέρθηκε πρωτίστως στην ανάγκη
στήριξης της κοινωνίας για να μπορέσει να αντέξει
στην κρίση που βιώνουμε. Και αυτό κάνει ο θεσμός
της Αυτοδιοίκησης, ο οποίος «κράτησε όρθια την Ελλάδα τα τελευταία οκτώ χρόνια».
Τόνισε, ότι «προς αυτή την κατεύθυνση κινείται και
ολόκληρος ο Δήμος ανακουφίζοντας όσο και όπου
μπορεί τους κατοίκους, πρωτίστως με τη στήριξη της
οικογένειας. Γιατί είναι αυτή που κράτησε ζωντανή
την Ελλάδα στα 500 χρόνια σκλαβιάς, όπως και η
θρησκεία και η πατρίδα. Σήμερα καλούμαστε να κάνουμε το ίδιο για να σώσουμε την πατρίδα μας».
Αναφέρθηκε στη συνεχιζόμενη οικονομική και θεσμική υποβάθμιση των Δήμων και άσκησε κριτική στα
σχέδια για αλλαγή του εκλογικού συστήματος ανάδειξης των Δημάρχων, τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι
δεν μπορεί να υπάρξει μεταρρύθμιση της Αυτοδιοίκησης «χωρίς επαρκή χρηματοδότηση των Δήμων και
αποκέντρωση αρμοδιοτήτων».
Έκανε εκτενή αναφορά στο έργο που – παρά τις αντίξοες συνθήκες – υλοποίησε η Δημοτική Αρχή στα
δυόμισι πρώτα χρόνια της θητείας της. «Είμαι υπερήφανος, γιατί πετύχαμε να υλοποιήσουμε το 90%
σχεδόν του προγράμματος μας. Να κάνουμε στη μισή
θητεία μας πράξη σχεδόν το σύνολο των δεσμεύσεων που αναλάβαμε προεκλογικά. Κι επιπλέον,
έχουμε σχεδιάσει ένα νέο πρόγραμμα έργων και
πρωτοβουλιών, που ανταποκρίνεται στις μελλοντικές
ανάγκες του τόπου μας», τόνισε χαρακτηριστικά.

ΕΡΓΟ ΠΝΟΗΣ ΤΟ Κ.Ε.Λ.
Ο δήμαρχος Σαρωνικού έβαλε τις βάσεις για τρία μεγάλα έργα πνοής που θα αλλάξουν το τοπίο στο
Δήμο.
Η δημιουργία Κέντρου επεξεργασίας λυμάτων, που
θα λύσει ένα τεράστιο, χρόνιο πρόβλημα για την περιοχή με τους βόθρους να ξεχειλίζουν... Το έργο θα
γίνει στο ΒΙΟΠΑ Καλυβίων σε έκταση 69 στρεμμάτων,
το οποίο θα περιλαμβάνει ΚΕΛ 42 στρ. (Κέντρου επεξεργασίας λυμάτων),
Μονάδα κομποστοποίησης 16 στρ. για αυτοδιαχείριση των πράσινων απορριμμάτων. 4 εκατομ. ευρώ θα
αποφέρει η χωροθέτηση αυτή, από τα χρήματα που
καταβάλουν πηγαίνοντας στα Λιόσια.

Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 11 στρέμματα, με διαδρόμους διαδραστικού περιπάτου, καθιστικά, βιοκλιματικά στέγαστρα και πάμπολες
δραστηριότητες. Μάλιστα επέδωσε και σχετικό έντυπο με αναλυτικά στοιχεία.

ΔΩΡΕΑΝ Δημοτική Συγκοινωνία
«Εξασφαλίσαμε τα κονδύλια για τη δημοτική Συγκοινωνία του Σαρωνικού από το Θυμάτι της Παλαίας
Φώκας μέχρι τον προαστιακό ΕΝΤΕΛΩΣ ΔΩΡΕΑΝ.
Ελπίζουμε ότι μέχρι το Μάιο θα ξεκινήσει μαζί με την
επέκταση της γραμμής 123 θα συνεθούμε συγκοινωνιακά και θα πάψουμε να είμαστε απομονωμένη περιοχή», επεσήμανε.

Ομπρελοκαθίσματα ΔΩΡΕΑΝ
Όλες οι παραλίες του Δήμου έχουν ελεύθερη πρόσβαση και όλα τα αναψυκτήρια διαθέτουν ομπρελοκαθίσματα ΔΩΡΕΑΝ. Και αν σας ζητήσουν χρήματα
κάπου να με πάρετε προσωπικά τηλέφωνο.
Αναφέρθηκε στο έργο που έχει υλοποιηθεί ή εξελίσσεται στους τομείς της κοινωνικής πολιτικής και της
στήριξης της οικογένειας, της εκπαίδευσης, του πο-

λιτισμού και του αθλητισμού, του περιβάλλοντος, των
υποδομών και του τουρισμού.
Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο πρόγραμμα για την υλοποίηση 16 έργων σε όλο το Δήμο, συνολικού ύψους
42 εκατ. ευρώ, για τα οποία η Δημοτική Αρχή έχει
εξασφαλίσει χρηματοδότηση από την Περιφέρεια Αττικής, το ΕΣΠΑ 2014 – 2020 και Εθνικούς Πόρους.
Ο Γ. Σωφρόνης τόνισε ότι το έργο της Δημοτικής
Αρχής ήταν αποτέλεσμα ομαδικής δουλειάς και ευχαρίστησε για τη συνεργασία τους Αντιδημάρχους
και Δημοτικούς Συμβούλους, τους Προέδρους των
Τοπικών Συμβουλίων και τους Τοπικούς Συμβούλους,
το προσωπικό του Δήμου, αλλά και τους τοπικούς φορείς, εθελοντές και χορηγούς, οι οποίοι στηρίζουν τις
δράσεις του Δήμου.

«Ασκώ αυτοκριτική κάθε βράδυ που πάω στο κρεββάτι
μου. Η διατήρηση των πράσινων κάδων πέρυσι το καλοκαίρι με στεναχώρησε πάρα πολύ. Ο λόγος είναι οι
χωματερές τις οποίες σταματήσαμε. Δεν ρίχνουμε
πλέον απορρίμματα. Γίνεται πλήρης ανασχεδιασμός
της καθαριότητας με δύο αντιδημάρχους καθημερινότητας, γιατί η καθημερινότητα είναι εκείνη που μας πονάει και πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε για να μπορώ
πρώτα εγώ να κοιτάζομαι στον καθρέφτη και μετά
εσάς στα μάτια», τόνισε και καταχειροκροτήθηκε.
Δήλωσε παρών στις επόμενες δημοτικές εκλογές. Θα
διεκδικήσει ξανά την ψήφο των πολιτών στο τέλος της
πενταετίας, με τη δέσμευση ότι: «θα εξακολουθήσω να
τιμώ την υπόσχεσή μου απέναντί σας: να είμαι ένας Δήμαρχος χρήσιμος για τον τόπο και τους συμπολίτες μου».
Παρόντες μεταξύ άλλων οι βουλευτές Βλάχος Γ., Μπούρας
Α., Β. Οικονόμου Β., οι δήμαρχοι Κρωπίας Κιούσης Δ.,
Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης Κωνσταντέλλος Γρ., Λαυρεωτικής Λουκάς Δ., Μαρκοπούλου Μεθενίτης Σ., Σαλαμίνας
Νάννου Ι., Γλυφάδας Παπανικολάου Γ., Παιανίας-Γλυκών
Νερών Στάμου Σ., Δάφνης-Υμηττού Σταυριανουδάκης Μ.,
ο περιφερειακός σύμβουλος Σμέρος Ι., ο πρώην βουλευτής
Καντερές Ν., ο διευθυντής της ΚΕΔΕ Πάνου Ε. και οι πολιτευτές Αττικής Αντωνίου Ν. και Τσιώκος Α..

Αννα Μπουζιάνη
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ΕΤΥΜΟΛΟΓΩ ΑΡΑ ΥΠΑΡΧΩ

«ἄπιτε»!
Ἐξ Ἐπιστηµοσύνης
ἄρχεσθαι &
Ἀν-επιστηµοσύνης*
παύεσθαι
«Μέτρῳ Χρῷ»
«Μή πᾶσι πίστευε»
«Ἄρχων κόσµει σεαυτόν»

και όχι γυναίκα και τρίτο γιατί Έλλην και όχι βάρβαρος,
(λόγω καταγωγής και γλώσσας)).
Με τα παραπάνω λεγόμενά του ο Θαλής δεν υποτιμάει /
μειώνει ούτε υποβαθμίζει τα ζώα, τις γυναίκες και τους
μη Έλληνες· αντίθετα τους εξυψώνει αναγνωρίζοντάς
τους πως αποδύονται σ’ ένα δύσκολο και τιτάνιο αγώνα
για να καταξιωθούν προσπαθώντας να συμφιλιωθούν με
χαρίσματα που η φύση δεν τους προίκισε· [τα ζώα για την
έλλειψη του Λόγου/λόγου (= Λογική και ομιλία), οι γυναίκες λόγω περιορισμού του προσωπικού ελεύθερου χρόνου και οι βάρβαροι λόγω της καταγωγής και της
γλώσσας τους].
Οι Άνθρωποι έχουν το χάρισμα του Λόγου/λόγου και της
γνώσης, είναι έλ-λογα όντα, μιλούν και σκέπτονται σε αντίθεση με τα ζώα που είναι ά-λογα.

«Πάντες ἅνθρωποι τοῦ εἰδέναι ὀρέγονται φύσει».
(Αριστοτέλης, 384-322, “Μετά τα Φυσικά”, 980α)

(Ιωάννης Στοβαίος, 3ος μ.Χ., “ΑΝΘΟΛΟΓΙΟΝ”, βιβλίο 3, 1, 172)

(= Να είσαι άνθρωπος του μέτρου, μετριόφρων, μετρημένος και όχι αμετροεπής).
(= Να μην εμπιστεύεσαι τους πάντες / όλους τους ανθρώπους)
(= Όταν κυβερνάς, να είσαι σεμνός, τίμιος και ηθικός).

(= Όλοι οι άνθρωποι επιθυμούν από τη φύση τους τη
γνώση).

Προσω-κρατικῶς
ζῆν

κεφ. 145, 10)

(Ιωάννης Στοβαίος, 3ος μ.Χ. “ΑΝΘΟΛΟΓΙΟΝ” βιβλίο 3, κεφ. 12, 14, 2)

(= όταν ρώτησαν τον Θαλή τον Μιλήσιο πόσο απέχει το
ψέμα από την αλήθεια, εκείνος απάντησε, όσο τα μάτια
απ’ τα αυτιά).

«Για να γίνετε πραγματικοί κυνηγοί / αναζητητές της
Αλήθειας είναι απαραίτητο - τουλάχιστον για μία φορά
στη ζωή σας - να αμφισβητήσετε τα πάντα!»
(Ρενέ Ντεκάρτ, “Καρτέσιος”, Γάλλος φιλόσοφος και μαθηματικός,
1596-1650)

ΟΙ ΠΡΟΣΩ-ΚΡΑΤΙΚΟΙ
ΟΙ ΙΩΝΕΣ ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ
ΗΤΑΝ ΠΡΩΤΟΙ ΑΥΤΟΙ
«που ανέβασαν τον Άνθρωπο
στο βάθρο των θεών»
«ἔφασκε γάρ, φασί, τριῶν τούτων ἕνεκα χάριν
ἔχειν τῇ Τύχῃ· πρῶτον µέν ὅτι ἄνθρωπος ἐγενόµην καί οὐ θηρίον, εἶτα ὅτι ἀνήρ καί οὐ γυνή, τρίτον ὅτι Ἕλλην καί οὐ βάρβαρος».
(Διογένης Λαέρτιος, 3ος μ.Χ., “Βίοι Φιλοσόφων”, βιβλίο Α, 33)

(= υποστήριζε - ο Θαλής - πως για τρία πράγματα χρωστούσε ευγνωμοσύνη στην Τύχη· πρώτα γιατί γεννήθηκε
άνθρωπος και όχι ζώο, ύστερα γιατί γεννήθηκε άντρας

(= ουδέποτε το δουλικό κεφάλι φυτρώνει ίσιο, αλλά πάντοτε στραβό και έχει τον λαιμό του λοξό).

«οὔ ποτε τοῖσ᾽ἐχθροῖσιν αὐχένα θήσω δύσλοφον
οὐδ᾽εἴ µοι Τµῶλος ἔπεστι κάρη».
(Θέογνις, 6ος π.Χ. “Ελεγείες”, βιβλίο 1, 1024)

(Ευσέβιος ο Καισαρείας ή ο Παμφίλου, 265-339/40 εκκλησιαστικός θεολόγος, ιστορικός, “Ευαγγελική Προπαρασκευή”, βιβλίο 10,

«Θαλῆς ὁ Μιλήσιος ἐρωτηθείς πόσον ἀπέχει τό
ψεῦδος τοῦ ἀληθοῦς “ὅσον” ἔφη “ὀφθαλµοί τῶν
ὤτων”».

«Οὔ ποτε δουλείη κεφαλή εὐθεῖα πέφυκεν,
ἀλλ᾽ἀεί σκολιή, καὐχένα λοξόν ἔχει».
(Ιωάννης Στοβαίος, 3ος μ.Χ., “ΑΝΘΟΛΟΓΙΟΝ”, βιβλίο 4, 19, 36)

«Τούτων δή τῶν ἑπτά Θαλῆς ὁ Μιλήσιος φυσικός πρῶτος Ἑλλήνων γεγονώς περί τροπῶν
ἡλίου καί ἐκλείψεως καί φωτισµῶν σελήνης καί
ἰσηµερίας διελέχθη· ἐγένετο δ᾽ὁ ἀνήρ ἐπισηµότατος ἐν τοῖς Ἕλλησι».

(= Από τους επτά λοιπόν σοφούς ο Θαλής ο Μιλήσιος
αφού κατέστη ο πρώτος φυσικός ανάμεσα στους Έλληνες πραγματεύθηκε για τις τροπές του ηλίου - ηλιοστάσια - και την έκλειψη και για τον φωτισμό της
σελήνης και τις ισημερίες· γι’ αυτό και αναδείχτηκε ο
πιο διακεκριμένος άνθρωπος μεταξύ όλων των Ελλήνων).

άνθρωπο ούτε είχαν μεταβεί εκεί, στα Σούσα, γι’ αυτό·
δηλαδή για να προσκυνήσουν).
Ο Ευριπίδης διακηρύττει στο έργο του “Ιφιγένεια εν Αυλίδι”, στίχοι 1400/1401: «Βαρβάρων δ᾽Ἕλληνας
ἄρχειν εἰκός ἀλλ᾽οὐ βαρβάρους, µῆτερ, Ἑλληνων· τό µέν γάρ δοῦλον, οἱ δ᾽ἐλεύθεροι».
(= είναι φυσικό και λογικό να εξουσιάζουν οι Έλληνες
τους βαρβάρους, μητέρα, και όχι οι βάρβαροι τους Έλληνες, γιατί οι βάρβαροι είναι δούλοι ενώ οι Έλληνες ελεύθεροι).
Οι προσκυνήσεις και οι αλλοιώσεις της ορθής στάσης
είναι κύριο χαρακτηριστικό των βαρβάρων, υποστήριζε ο
Αριστοτέλης.
Ο μέγας ελεγειακός ποιητής Θέογνις (= ο γόνος του
θεού) ο Μεγαρεύς, 548/544 πέθανε στη Θήβα άγνωστο
πότε, στις “Ελεγείες”, του καταδικάζει ακόμη και την απλή
κλίση του κεφαλιού χαρακτηρίζοντάς την ως δουλική
συμπεριφορά.

Πράγματι ο άνθρωπος ξεχωρίζει από τα υπόλοιπα ζώα,
από τον έρωτα/πόθο της γνώσης. Όσο μεγαλύτερη είναι
η επιθυμία του αυτή, τόσο περισσότερο άνθρωπος και λιγότερο ζώο είναι. Την επιθυμία της γνώσης, βέβαια, δεν
την έχουν όλοι οι άνθρωποι στον ίδιο βαθμό. Υπάρχουν
πολλοί άνθρωποι που είναι αδιάφοροι. Αρκούνται στο να
ζουν ικανοποιώντας απλώς τις βασικές τους ανάγκες.
Είναι η μεγάλη μάζα της σημερινής κοινωνίας, η οποία
δεν θέλει καθόλου να “κουράζει”· καλλιεργεί και οξύνει
το πνεύμα της έχοντας εκχωρήσει αυτό της το φυσικό
δικαίωμα στους άλλους (εξουσιαστές) να σκέπτονται γι’
αυτήν με συνέπεια και να την χειραγωγούν (μανιπουλάρουν) όπως αυτοί θέλουν και επιδιώκουν.
Οι άντρες δεν έχουν πολλαπλούς ρόλους, ευθύνες, δραστηριότητες, υποχρεώσεις. Διαθέτουν περισσότερο
χρόνο και μπορούν απερίσπαστοι και προσηλωμένοι να
ασχοληθούν με μεγαλύτερη προσοχή και συγκέντρωση
σ’ αυτό που τους ενδιαφέρει, ενώ οι γυναίκες λόγω του
ότι είναι πολυάσχολες και πολυμέριμνες δεν διαθέτουν
πολύ χρόνο ελεύθερο για προσωπική τους χαρά, ικανοποίηση, ευτυχία.
Οι Έλληνες διακρίνονται για το αδούλωτον, το απροσκύνητον (πνεύμα - φρόνημα - ψυχή), τον υπερβολικό έρωτα
προς την ελευθερία, το ανυπότακτον, το αδάμαστον της
φυλής ή τουλάχιστον διακρίνονταν μέχρι το 1974!!!
Οι βάρβαροι είναι δουλόφρονες και ανελεύθεροι και υποτάσσονται/υποδουλώνονται στο δυνάστη, σατράπη,
αφέντη. Η αίσθηση της ελληνικής υπεροχής είναι απόλυτη.
Ο ιστορικός Ηρόδοτος στην ιστορία του, βιβλιο Ζ’, 136
(Πολύμνια), αναφέρει: «οὔτε γάρ σφίσι ἐν νόµῳ
εἶναι ἄνθρωπον προσκυνέειν οὔτε κατά ταῦτα
ἥκειν».
(= γιατί ισχυρίζονταν -οι Σπαρτιάτες, Σπερθίας και Βούλης)- πως ούτε νόμιμον ήταν σ’ αυτούς να προσκυνούν

(= δεν θα θέσω ποτέ υπό δυσβάστακτο ζυγό τον τράχηλό
μου, ακόμη κι αν το όρος Τμώλος, πέσει επί της κεφαλής
μου).
Τα ποιήματα του Θεόγνιδος οι δημοκρατικοί Αθηναίοι τα
ενέταξαν στο αναλυτικό πρόγραμμα των σχολείων τους,
επειδή, παρ’ όλη την αριστοκρατικότητά τους είχαν μεγάλη παιδαγωγική αξία για τα διδάγματά τους. Σήμερα,
δυστυχώς, οι νεόκοποι εκσυγχρονιστές τα αφαιρούν
από τη μέση εκπαίδευση ή δεν τα εντάσσουν γιατί αυτά
διδάσκουν υψηλά νοήματα για αρετές, όπως ελευθερία,
δικαιοσύνη, φιλαλήθεια, μετριοφροσύνη, σεβασμό στους
γονείς, προσήνεια (= πραότητα) που καθιστούν τους πολίτες ενεργούς, υπεύθυνους και συνειδητούς, πράγμα
που δεν τους βολεύει.
Από τη συλλογή του των 2.800 στίχων που είχε συγγράψει “διασώθηκε” συλλογή με μόνο 694 ελεγειακά δίστιχα.
Ίσως και τότε να θεωρείτο ο Θέογνις πολύ “ακραίος” για
την εποχή του ή να τον “ακρωτηρίασαν” για τις προχωρημένες ιδέες του, ως συμβαίνει συνήθως, να δολοφονούνται οι αξίες, οι αρχές και τα ιδανικά.

Το μήνυμα της 25ης Μαρτίου
Ο Ανδρέας Κάλβος διακηρύσσει στην ωδή του “Εις
Σάμον”, πως θέλει αρετήν και τόλμην η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ.
Το 1821 είχαμε και τα δύο αυτά ψυχικά χαρίσματα, γι’
αυτό και αποτινάξαμε ΜΟΝΟΙ μας, τον τουρκικό ζυγό και
κηρύξαμε την ανεξαρτησία μας.
Σήμερα, δυστυχώς, μας λείπει και η αρετή και η τόλμη για
να αποτινάξουμε τους νέους δυνάστες, που μας στερούν
για άλλη μια φορά την εθνική μας κυριαρχία και αξιοπρέπεια.
Φοβάμαι πως αν δεν αφυπνιστούμε, ενεργοποιηθούμε και
αντιδράσουμε, οδηγούμαστε σε πλήρη υποτέλεια και
αφανισμό.
Φαντάζεστε, σε 5 χρόνια, να εορτάσουμε τα 200 χρόνια
της έναρξης της ελληνικής επανάστασης, σκλαβωμένοι!
―――――
* Αν-επιστημοσύνη = άγνοια, αμάθεια, αγνωσία, απειρία.

Πέτρος Ιωαννίδης
Καθηγητής φιλόλογος του 2ου ΓΕΛ Βούλας
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Το Κορωπί στη Διεθνή έκθεση Food Expo 2017
Η μεγάλη επιτυχία της 4ης Διεθνούς Έκθεσης Food Expo 2017(Μetropolitan Expo
στο Διεθνές Αεροδρόμιο «Ελ.Βενιζέλος»
18-20 Mαρτίου 2017) συνδυάστηκε με
την πρώτη συμμετοχή του Δήμου Κρωπίας και των εννέα Κορωπιώτικων επιχειρήσεων που παρουσίασαν εκλεκτά
προϊόντα της Μεσογείτικης γης: ποικιλίες οίνου, ελαιόλαδο, μέλι και φιστίκι.
Ο Δήμαρχος Κρωπίας Δημήτριος Κιούσης, δήλωσε ότι θα έχει συνέχεια αυτή η
πρωτοβουλία για την ενίσχυση του στρατηγικού σχεδιασμού της Δημοτικής
Αρχής με σκοπό την προώθηση της τοπικής τουριστικής και πολιτικής ανάπτυξης.
Ο Δημ. Κιούσης, είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με τον Υπουργό Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων, Ευάγγελο Απο-

την ομαλή λειτουργία του Δημοτικού Εκθετηρίου. Δήλωσε ικανοποιημένος από
τα αποτελέσματα, αφού όπως πληροφορήθηκε προγραμματίστηκαν συναντήσεις
b2b ανάμεσα στους ξένους hosted buyers
και στους εκθέτες του Κορωπίου.

στόλου καθώς και με τον Περιφερειάρχη
Πελοποννήσου Πέτρο Τατούλη και να
τους ενημερώσει για τις πρωτοβουλίες
του Δήμου και τις αναπτυξιακές δυνατό-

τητες του Κορωπίου στον αγροτικό
τομέα. Όλες τις ημέρες ήταν σε συνεχή
επαφή με τους υπευθύνους της Έκθεσης
και των επιχειρήσεων του Κορωπίου για

Στο Δημοτικό εκθετήριο έλαβαν μέρος
εννέα επιχειρήσεις από το Δήμο.
Αγροτικός Συνεταιρισμός Κορωπίου,
Αναγνώστου-Οινοποιείο,
Κτήμα Βασιλείου,
Κτήμα Δάβαρη,
Εnergaea-Δήμας-Μαράκης & ΣΙΑ Ε.Ε
Πέλκιζα-Χελιώτη Μαρία
Νικολού-Οινοποιήσεις
Σταματίου Κρασιά
Χρυσή Μέλισσα-Κωστάκης Μανώλης

Xρήσιμα επαγγέλματα με φιλική εξυπηρέτηση
Προβληθείτε στις
σελίδες μας
με μία συνδρομή
της εφημερίδας!
Πληροφορίες 6937153052
press@ebdomi.com
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Η Αττική Οδός
στο μικροσκόπιο
3 Να εξαφανίσουμε τα διόδια
3 Το σκάνδαλο και η σιωπή

του δημοσιογράφου
Βασίλη Κασιμάτη

Αν ρωτήσει κανείς γιατί πληρώνουμε διόδια στην Αττική Οδό,
είναι απειροελάχιστοι εκείνοι που θα δώσουν μια απάντηση, που
έστω να πλησιάζει αμυδρά στην τραγική για το τόπο μας πραγματικότητα. Πολλοί μάλιστα είναι εκείνοι που νομίζουν ότι η Αττική Οδός βρίσκεται σε Γερμανικά χέρια. Άποψη που ίσως να
πλανάται λόγω της Γερμανικής εμπλοκής στο έτερο μεγάλο έργο
– μέγα σκάνδαλο κατά πολλούς - παρακείμενης περιοχής, το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» στα Σπάτα. Μια άλλη πολυσυζητημένη ιστορία με πολλά σκοτεινά σημεία, τα οποία θα σας
παραθέσουμε σε επόμενο ρεπορτάζ… λίαν προσεχώς!
Το λοιπόν… η Αττική Οδός είναι σε Ελληνικά χέρια. Ίσως όχι
πολύ καθαρά… αλλά πάντως Ελληνικά!!
Στο παρακάτω κείμενο θα σας τεκμηριώσουμε το γιατί οι Έλληνες πολίτες και οι επισκέπτες της χώρας μας δεν πρέπει να πληρώνουν κανένα τίμημα στα διόδια της Αττικής Οδού. Κοντολογίς,
το έργο έπρεπε να στοιχίσει περίπου μισό δισεκατομμύριο ευρώ.
Στοίχισε σύμφωνα με την κοινοπραξία «Αττική Οδός Α.Ε.» 1,3
δις € και όπως προκύπτει παρακάτω από καταγγελίες και δημοσιεύματα, φαίνεται να αποπληρώθηκε από το Ελληνικό δημόσιο.
Αυτό σημαίνει ότι τα διόδια δεν αποπληρώνουν κόστος «εργολαβίας» αλλά δημιουργούν πλουτισμό βάση των κακών συμβάσεων που υπογράφηκαν το 1996.
Αττική Οδός:
Σύστημα (δίκτυο) αυτοκινητοδρόμων που διατρέχει
την Αττική από την Ελευσίνα έως τα Σπάτα, με κύριο αυτοκινητόδρομο τον Α6 και δευτερεύοντες κλάδους τους Α64, Α62 (Περιφερειακή Λεωφόρος Υμηττού) και την Περιφερειακή Λεωφόρο
Αιγάλεω. Τέλος, υπάρχει ο τριτεύων αυτοκινητόδρομος Α621,
κλάδος του Α62.
Ξεκίνησε να λειτουργεί τμηματικά από το 2001. Το κύριο μήκος
της είναι 48 χιλιόμετρα. Σε πλήρη ανάπτυξη (με όλες τις προεκτάσεις) καλύπτει το συνολικό μήκος των 78 χιλιομέτρων.
Πόσο έπρεπε να κοστίσει, πόσο κόστισε και αν τελικά έχει
αποπληρωθεί.
Στον ετήσιο απολογισμό της «Αττική Οδός Α.Ε.» για το 2015 συναντούμε την ανακοίνωση: «Το έργο της Αττικής Οδού ολοκληρώθηκε εγκαίρως και το κόστος κατασκευής του, που έφθασε το
1,3 δις ευρώ, χρηματοδοτήθηκε κατά 35% από το Ελληνικό Δημόσιο, με συμμετοχή και πόρων του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, ενώ η Ανάδοχος Εταιρεία Παραχώρησης «Αττική Οδός Α.Ε.»
κάλυψε με ίδια και δανειακά κεφάλαια το υπόλοιπο 65%. Τα δάνεια που έλαβε η Εταιρεία Παραχώρησης καλύφθηκαν από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και από Εμπορικές Τράπεζες»..
Το πράγμα αρχίζει να μπερδεύει όταν αναζητήσει κάποιος την
σύμβαση. Κι αυτό διότι όπως γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις
δαιδαλωδών διαδρομών του χρήματος, η κοινοπραξία έχει συνάψει ουκ ολίγες άλλες συμβάσεις με το χαρακτήρα «τροποποιητικές συμβάσεις». Και εκεί χάνει η μάνα το παιδί και το
παιδί την … Αττική οδό!
Αν πάλι προσπαθήσει να βρει κανείς τον κύριο ανάδοχο και το
μοίρασμα της πίτας, εκεί πάλι μπλέκει το πράγμα αφάνταστα. Σωρεία υπεργολάβων, εργολάβων, υπο-εργολάβων και οι
εταιρίες μέλη της κοινοπραξίας ως νόμιμος ανάδοχος, να αλλάζουν ονομασίες και ΑΦΜ κάθε γιορτή και σκόλη!
Η «Ε» έχει στα χέρια της την καταγγελία ενός πρώην υπαλλήλου
στα έργα, του κυρίου Πέτρου. Τα λοιπά στοιχεία του καταγγέλ-
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λοντα δεν δημοσιεύονται για ευνόητους λόγους, παραμένουν
όμως στο αρχείο της εφημερίδας για πάσα νόμιμη χρήση.
Ο κύριος Πέτρος ήταν οδηγός: «Εργαζόμουν ως οδηγός στις μπετονιέρες .... Αφεντικό ήταν ο ....... Η εταιρία ήταν βασικός προμηθευτής σκυροδέματος (μπετόν) στα περισσότερα έργα της εποχής
εκείνης (Αττική Οδό, αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος, κλπ). Γνωστή και
από τη σκιώδη πτώχευση, το κανόνι δηλαδή που «βάρεσε» αμέσως
μετά την ολοκλήρωση των έργων το 2004, αφήνοντας εκατομμύρια
ευρώ σε χρέη προς το δημόσιο, εργαζόμενους, προμηθευτές, τράπεζες, ταμεία, κλπ. Επί της ουσίας, η εταιρία έκανε τζίρο εκατοντάδων εκατομμυρίων, έβγαλε απίστευτα κέρδη και αντί να
ευημερήσει την «φαλίρισαν» εικονικά και ακόμα και σήμερα δεν
έχει γίνει τίποτα με τα υπέρογκα χρέη. Και όπως και εσείς γνωρίζετε φιγουράρει στις λίστες των μεγαλοφειλετών του κράτους σε
μόνιμη βάση. Αλλά και με τον ίδιο τρόπο λειτούργησαν και πάρα
πολλές άλλες τεχνικές εταιρίες την εποχή εκείνη. Απορροφούσαν
τα κέρδη και εξαφανιζόντουσαν αφήνοντας τεράστια χρέη παντού.
Εγώ λοιπόν ως οδηγός, μετέφερνα το μπετόν στα έργα. Το συνοδευτικό παραστατικό (δελτίο αποστολής) έλεγε επί παραδείγματι
10 κυβικά. Όσα είχα εγώ στη μπετονιέρα. Έλα όμως που τα παραστατικά μάς τα έδιναν σε κλειστό φάκελο. Όποτε άνοιξα το φάκελο,
είχε 5, 8 ή 10 παραστατικά με διάφορα νούμερα όγκου σκυροδέματος. Ως αποτέλεσμα, ενώ εγώ κουβαλούσα π.χ. 10 κυβικά, τα
παραστατικά έγραφαν ότι μετέφερνα 30 ή ακόμα και 50 κυβικά.
Έτσι χρέωναν πολύ μεγαλύτερες ποσότητες από τις πραγματικές.
Φανταστείτε ότι υπήρχαν τουλάχιστον 300 μπετονιέρες της εταιρίας
στα έργα εκείνη την εποχή. Και επειδή συζητούσαμε και με τους
συναδέλφους το ίδιο συνέβαινε και με τα άλλα οικοδομικά υλικά
πολλών άλλων εταιριών. Ασύστολη και ασύδοτη κατασπατάληση χρήματος».
Σύμφωνα λοιπόν με την καταγγελία του οδηγού ........ η εταιρία
όπως και οι λοιποί εργολάβοι που λειτουργούσαν για την κοινοπραξία της Αττικής Οδού χρέωναν πολλαπλάσια υλικά από τα
πραγματικά. Αυτές οι καταγγελίες του εργαζόμενου - βέβαια μένει να διερευνηθούν.

Με αυτό τον τρόπο, όταν η κρατική χρηματοδότηση που είδαμε
παραπάνω ήταν στο 35% εύκολα πλέον κατανοεί κανείς ότι οι
υπερτιμολογήσεις επιβάρυναν το κόστος για το Ελληνικό δημόσιο, έτσι ώστε το έργο να βγει «τσάμπα» ή και με κέρδος για
τους υπεργολάβους. Στο τέλος βέβαια αυτής της αλυσίδας βρίσκεται πάντα η κοινοπραξία.
Έλεγχος από το κράτος δεν υπήρχε, σωρεία οι καταγγελίες και
προς αυτή τη κατεύθυνση και έτσι έμειναν όλοι οι εμπλεκόμενοι
«ικανοποιημένοι»! Επιχειρηματίες, εργολάβοι, μεσάζοντες, πολιτικοί, κλπ.
Συνεπώς όπως γίνεται αντιληπτό, το έργο της Αττικής Οδού
έχει κατ’ αυτό τον τρόπο αποπληρωθεί ...εν τη γενέσει του και
τα όσα εκατομμύρια καταθέτει ως «οβολόν» στα υπέρογκα διόδια
ο καθημαγμένος πλέον Έλληνας πολίτης και οδηγός, λειτουργούν
ως επιπρόσθετος πλουτισμός στις τσέπες των Γκόλντεν Μπόϊς
της κοινοπραξίας και του τότε συστήματος διαπλοκής.
Πόσο μάλλον δε ότι σύμφωνα με πληροφορίες μέρος από τα
έσοδα τελών κυκλοφορίας καταλήγει στα ταμεία της κοινοπραξίας. Και γιατί όχι άλλωστε, αφού τα τέλη κυκλοφορίας στη χώρα
μας εισπράττονται για την συντήρηση & αναβάθμιση του Ελληνικού οδικού δικτύου!
Και όσο για τις προεκλογικές υποσχέσεις της κυβέρνησης του
ΣΥΡΙΖΑ που θα έβαζε το μαχαίρι στο κόκαλο προκαλώντας διαφάνεια στο νοσηρό κομμάτι της Αττικής Οδού, όσο είδατε εσείς
τέτοιο μαχαίρι, άλλο τόσο το είδαμε κι εμείς!
Κόστος ανά χιλιόμετρο
Επιπλέον, σύμφωνα με έγγραφο του υπουργού Υποδομών Μιχάλη Χρυσοχοΐδη για τη περίοδο 2013-2015 που διαβιβάστηκε
στη Βουλή το θέρος του 2014, αναφέρεται: «Ειδικά η Ελλάδα
και η Ισπανία εμφανίζουν το χαμηλότερο μέσο κόστος», υπογραμμίζει δε ότι πρόκειται για ποσό περίπου 5,5 εκατ. ευρώ ανά
χλμ.

Αυτό δημοσιεύτηκε και στην εφημερίδα «Το Βήμα» την
1.10.2014. Αν και μας φαίνεται εντελώς παράδοξο να δηλώνει ο
υπουργός, ότι η Ελλάδα έχει φθηνότερο κόστος κατασκευής ανά
χιλιόμετρο από τη Γερμανία, καθώς οι πηγές μας μαρτυρούν πολλάκις το αντίθετο και ότι είμαστε (μαζί με τις τεράστιες μίζες) 10
φορές ακριβότεροι, εντούτοις ας δεχθούμε ότι τον Μ. Χρυσοχοϊδη τον έπιασε μια κρίση ειλικρίνειας και συνεπώς έχουμε ένα
μπούσουλα. Κάνοντας λοιπόν τον απλό πολλαπλασιασμό των 5.5
εκατ. € με τα 78 χιλιόμετρα του συνολικού δικτύου της Αττικής
Οδού προκύπτει το «μαγικό» νούμερο των 429 εκατομμυρίων
ευρώ. Άρα το τελικό κόστος έπρεπε να ήταν σύμφωνα με τον
πρώην υπουργό περίπου στο μισό δις ευρώ και λιγότερο και όχι
1,3 δις που λέει στον απολογισμό του 2015 η εταιρεία.
Για να δούμε τώρα τι πραγματικά κόστισε.
Καταρχήν να πούμε ότι η «Αττική Οδός Α.Ε.» είναι μια κοινοπραξία η οποία έχει αλλάξει πάρα πολλά χέρια. Επί της ουσίας
ουδέποτε άλλαξε πραγματικά χέρια, απλώς άλλαζε ΑΦΜ και επιχειρηματικά logo. Και είναι αλήθεια ότι ορισμένοι Έλληνες εργολάβοι δημοσίων έργων / επιχειρηματίες, ανέκαθεν ήταν μετρ
του είδους. Παρακάτω σας παρουσιάζουμε την σημερινή σύνθεση
της κοινοπραξίας, αδιαφορώντας για τις ...μεταμφιέσεις παρελθόντων χρήσεων. Η κοινοπραξία των κατασκευαστικών εταιρειών ανέλαβε την κατασκευή της Αττικής Οδού με κόστος 1,016
δισ. ευρώ (346,3 δισ. δραχμές), ενώ ένα έγγραφο της Γενικής
Γραμματείας Συγχρηματοδοτούμενων Έργων του ΥΠΕΧΩΔΕ,
που εστάλη στην εταιρεία ΑΚΤΩΡ του Γιώργου Μπόμπολα (βασικό αρχικό μέτοχο της κοινοπραξίας), αναφέρει ότι έχουν εγκριθεί δαπάνες που αγγίζουν τα 1,85 δισ. ευρώ (630 δισ. δραχμές).
Το έγγραφο, αυτό που είχε αποκαλύψει η εφημερίδα «Καθημερινή» στις 12.1.2003, χρονολογείται από το 2001 και στην πορεία
εκτιμάται ότι το κόστος του έργου αυξήθηκε περαιτέρω και σήμερα προσεγγίζει τα τρία δισ. ευρώ. Ακόμα και βουλευτές του
ΠΑΣΟΚ εκείνης της εποχής, όπως ο πρώην υπουργός Θεοδ. Πάγκαλος, υποστηρίζουν ότι η υπέρβαση του προϋπολογισμού αγγίζει το 400%! Το «μεγάλο κόλπο» όπως έτσι ακριβώς αναφέρεται
στην «Καθημερινή» στηρίχθηκε σε σωρεία τροποποιητικών
συμβάσεων, μέσω των οποίων επετράπη τότε στις κατασκευαστικές εταιρείες που συμμετέχουν στην κοινοπραξία «Αττική
Οδός Α.Ε.» να αναλάβουν - χωρίς διαγωνισμό (!!!) - σειρά παράπλευρων ή πρόσθετων έργων. Και το πάρτι … ξεκίνησε και
κάπως έτσι αποκτούν σάρκα και οστά τα σενάρια των υπερτιμολογήσεων και οι συναφείς καταγγελίες.
Κάτι που ο υπουργός υποδομών του 2014 ομολογεί ότι έπρεπε
να κοστίσει κοντά στο μισό δις ευρώ (500 εκατομ.), τελικά εμφανίστηκε ότι κόστισε πολλές φορές περισσότερο. Την ίδια
ακριβώς εποχή, οι θαλαμηγοί της μαρίνας Τροκαντερού και Καλαμακίου άλλαζαν χέρια...
Συνεχίζοντας το σοκαριστικό αυτό «οδοιπορικό» που λαμβάνει
οντότητα ταινίας θρίλερ, διαπιστώνουμε ότι η κοινοπραξία, σύμφωνα με το ίδιο έγγραφο, έλαβε εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ
για να ξεκινήσει τάχιστα το έργο. Σύμφωνα πάντα με δημοσιεύματα της «Κ» από το 2003, μέσω των πρόσθετων έργων, των αναθεωρήσεων και των μπόνους, η κοινοπραξία κατάφερε να
τριπλασιάσει το αντικείμενο εργασιών της Αττική Οδού. Μάλιστα, επειδή τα συγκεκριμένα πρόσθετα έργα (ύψους περί το ένα
δισ. ευρώ) δεν μπορούσαν να τύχουν χρηματοδότησης από την
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ή την Ευρωπαϊκή Ένωση (τυχαίο;;;;), το κόστος κατασκευής τους, επιβάρυνε τον κρατικό
προϋπολογισμό. Ναι, καλά διαβάσατε… το κόστος το πλήρωσε
ο Έλληνας φορολογούμενος και η κοινοπραξία συνεχίζει να εισπράττει απίστευτα εκατομμύρια ευρώ κάθε μήνα. Και για να μην
φανεί το μέγεθος του σκανδάλου η Αττική Οδός ΑΕ έκτοτε προσπαθεί να παρουσιάζει τεράστια έξοδα συντήρησης.
Ο τζίρος της ντροπής
Ρίχνοντας μια ματιά στη ετήσια έσοδα – μόνο – από τα διόδια,
καθώς υπάρχουν και πολλά άλλα έσοδα από ενοικιάσεις χώρων,
χορηγίες, επενδυτικά προγράμματα, κλπ ξεφυλλίζουμε τον ισολογισμό του 2009 όπου ο μέσος όρος ημερήσιας κυκλοφορίας ξεπερνούσε τα 350.000 οχήματα με τις εισπράξεις να πλησιάζουν
το ένα εκατομμύριο ευρώ περίπου… ημερησίως!! Ήτοι περίπου
320 εκατ. ευρώ έσοδα το έτος, μόνο από τα διόδια.
Αν υπολογίσουμε ότι το έργο δόθηκε τμηματικά στη κυκλοφορία
από το 2001 και σε πλήρη μορφή από το 2003, η κοινοπραξία
έχει «τζιράρει» 16 χρόνια εσόδων, τη στιγμή που σύμφωνα με τα
ανωτέρω, το έργο έχει ήδη πληρωθεί από τον ταμείο του κράτους!
Συνέχεια στη σελ. 18

25 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017 - ΣΕΛΙΔΑ 17

ΕΒΔΟΜΗ

«Οι πολιτικές της Ευρωζώνης και των Μνημονίων
είναι οι υπαίτιοι της κρίσης στον ευρωπαϊκό

Προκλητικός ο Ντάισελμπλουμ
Παρέμβαση του Ευρωβουλευτή Νότη Μαριά

Παρέμβαση του ευρωβουλευτή Νίκου Χουντή
Με αφορμή τις προσβλητικές
δηλώσεις του Προέδρου του
Eurogroup και Υπουργού Οικονομικών της Ολλανδίας, Γ.
Ντάιζεμπλουμ, σε βάρος των
χωρών του Νότου, ο ευρωβουλευτής της Λαϊκής Ενότητας, Νίκος Χουντής, έκανε
την ακόλουθη δήλωση:

«Οι δηλώσεις του κ. Ντάιζεμπλουμ ότι ο ευρωπαϊκός
Νότος καταχράστηκε τη
δήθεν αλληλεγγύη που παρείχε η Ευρωπαϊκή Ένωση
και ξόδεψαν τα χρήματα σε
γυναίκες και αλκοόλ, είναι
άκρως προσβλητική και υπο-

τιμητική για τους λαούς μας.
Είναι, όμως, ενδεικτικές της
ενορχηστρωμένης οικονομικής, πολιτικής και ιδεολογικής επίθεσης που εξαπέλυσε
η Ευρωπαϊκή Ένωση και η
Τρόικα στις χώρες των Μνημονίων, ώστε, όχι μόνο να
επιβληθούν αντιλαϊκές πολιτικές, αλλά και να επιρρίψουν τις ευθύνες της κρίσης
στους λαούς. Θέλουν, με
άλλα λόγια, να πείσουν, με
στερεότυπα, τους λαούς του
ευρωπαϊκού Νότου ότι ευθύνονται αυτοί για την κατάσταση που βρίσκονται.
Οι λαοί της Ελλάδας, της Κύπρου, της Ισπανίας, της Ιταλίας και της Πορτογαλίας,
που τους επιβλήθηκαν Μνημόνια, δεν ευθύνονται για την
οικονομική κρίση. Δεν ευθύνονται για την κυριαρχία ενός
τραπεζικού συστήματος “κα-

Η ΠΙΟ ΒΑΡΙΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
Από καιρού εις καιρόν, έρχονται στο προσκήνιο της δημόσιας κριτικής, απόψεις και θέσεις, σχετιζόμενες, με την εικόνα των ατόμων με αναπηρία, τη λειτουργική τους θέση
σε κοινωνικές δραστηριότητες, τα δικαιώματά τους, αλλά
και με αυτό καθεαυτό το δικαίωμα στην ίδια την ύπαρξή
τους. Απόψεις, άλλοτε λογικές και τεκμηριωμένες και άλλοτε «λογικοφανείς», ακραίες, ακόμα και ρατσιστικές. Πριν
από ενάμιση μόλις μήνα, ο Έλληνας «δισεκατομμυριούχος», αντιδιέστειλε τους ανάπηρους, έναντι των «κανονικών» ανθρώπων, χαρακτηρίζοντάς τους υβρίδια και ζώα!
Λόγω της γραφικότητας του θέματος και της ξεκάθαρης σύνδεσής του, με τις απόψεις περί ευγονικής του
Χίτλερ, δόθηκε διάσταση στη σχετική του συνέντευξη.
Διαφωνώ και αποκηρύττω . Μακράν εμού η υπεράσπιση
κι ούτε καν ο σχολιασμός, τέτοιων τοξικών απόψεων
και χαρακτηρισμών. Η σχεδόν πλειοψηφική όμως αντίδραση, η οποία στάθηκε στο λεκτικό δηλητήριο αυτού
του ανθρώπου και δεν πήγε ούτε μισό βήμα παραπέρα,
μου θυμίζει τον εγκληματικό «νόμο της φυλακής».
Όταν δηλαδή, ποινικοί κρατούμενοι και εγκληματίες,
δολοφονούν το βιαστή (έχοντας άτυπα την κοινωνική
αποδοχή και ανοχή, γι’ αυτή τους την εγκληματική
πράξη), διαφοροποιούμενοι τάχα από εκείνον. Μήπως
φορτώσαμε στην πλάτη ενός ρατσιστή, λίγο και από το
δικό μας ρατσισμό και υποκρισία; Αλήθεια, κανένας από
όλους μας δεν έχει ακούσει (πολύ περισσότερο δεν έχει
εκφράσει ο ίδιος), την άποψη και προβληματισμό, σχετικά
με το αν θα έπρεπε να υπάρχουν παιδιά με βαρύτατες αναπηρίες; Ότι ζώντας σε τέτοιες συνθήκες, τελικά καταστρέφονται, οι γονείς, τα αδέλφια, λοιποί συγγενείς που
συνυπάρχουν και βοηθούν, για ένα βαρύτατα ανάπηρο
μέλος, που τελικά, ούτε και το ίδιο δε θα είναι ευτυχισμένο;
Πόσοι από εμάς, δεν έχουν σκεφτεί ή δεν έχουν πει, ότι αν
βρίσκονταν στη θέση να διαχειριστούν μία βαρύτατη αναπηρία, θα επέλεγαν ένα σιωπηρό και θλιβερό τέλος; Πόσοι
από εμάς δεν έχουν συμφωνήσει (με τον ένα ή τον άλλο

ζίνο”. Δεν ευθύνονται για την
εκτίναξη του δημόσιου χρέους για να πληρώνονται εξοπλιστικά προγράμματα και
εργολάβοι και να φοροδιαφεύγουν εφοπλιστές και επιχειρήσεις.
Οι πραγματικοί υπαίτιοι της
οικονομικής και κοινωνικής
καταστροφής των χωρών
του Νότου είναι οι πολιτικές
της ΕΕ και της Ευρωζώνης,
οι πολιτικές των Μνημονίων
και τις λιτότητας».
H Ευρωομάδα της Αριστεράς
στο Ευρωκοινοβούλιο (GUE
/NGL) κατέθεσε ερώτηση με
αίτημα προφορικής απάντησης προς το Συμβούλιο, ζητώντας του να τοποθετηθεί
στην Ολομέλεια του Ε.Κ.,
σχετικά με τις δηλώσεις που
έκανε ο κ. Ντάιζεμπλουμ στη
γερμανική εφημερίδα FAZ.

Προκλητικός εμφανίστηκε ο Ντάισελμπλουμ κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής
Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες όπου ούτε λίγο ούτε πολύ απαντώντας σε παρέμβαση
του Ανεξάρτητου Ευρωβουλευτή Καθηγητή
Νότη Μαριά, παραδέχτηκε ότι τελικά παρότι
οι
διεθνείς
τοκογλύφοι δανειστές
δεν πρόκειται να δώσουν στην Ελλάδα
όλα τα λεφτά του 3ου δανειακού πακέτου,
εν τούτοις απαιτούν την πλήρη εφαρμογή
στο 100% όλων των μέτρων που επιβάλλει
το 3ο μνημόνιο. Έτσι λοιπόν ο Ντάισελμπλουμ αρνήθηκε να μειωθούν τα μνημονιακά μέτρα ύψους πολλών δις ευρώ κατά
τουλάχιστον 25%, μια και η Ελλάδα θα
πάρει τουλάχιστον 25% λιγότερα από το
κεφάλαιο του 3ου δανείου των 86 δις ευρώ.
Στην παρέμβασή του ο Νότης Μαριάς επισήμανε την πλήρη αποτυχία των μνημονίων, καθώς παρότι η Ελλάδα πήρε κατά

τρόπο), με την πρακτική του Καιάδα της αρχαίας Σπάρτης;
Η ΠΙΟ ΒΑΡΙΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
Όλες οι παραπάνω σκέψεις, προϋποθέτουν και αφορούν
(ως κερκόπορτα, όπως θα αποδειχτεί παρακάτω), περιπτώσεις πολύ βαριάς αναπηρίας. Έχει όμως η διαβάθμιση της,
αντικειμενικά κριτήρια; Αν ρωτήσουμε εκατό ανθρώπους,
ποια είναι για τον καθένα η βαρύτερη αναπηρία, σας βεβαιώνω ότι θα πάρουμε εκατό διαφορετικές απαντήσεις. Για
το ζωγράφο ή τον εικαστικό, μάλλον θα είναι η τυφλότητα
και για το μουσικό ίσως ή κώφωση. Για τον αθλητή ή τη χορεύτρια, η εγκεφαλική παράλυση και για τον διανοούμενο
μπορεί η νοητική καθυστέρηση ή η άνοια. Για πολλούς, η
ψυχική και συναισθηματική νόσος, όπως επίσης και οι πολ-

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

λαπλές αναπηρίες. Για ποιόν η βαρύτερη αναπηρία; Για τον
ίδιο, ή για εκείνον που θυσιάζει τη ζωή του δίπλα του; Περιπτώσεις βαρύτατες, στις οποίες έχει προσβληθεί πλήρως
η αντίληψη, δε συνιστούν πρόβλημα για τον ίδιο τον ανάπηρο, εφόσον δεν έχει επίγνωση. Φυσικά, υπάρχει και αντικειμενική αποτίμηση της βαρύτητας, υπό την προϋπόθεση
της αποστασιοποίησης και ουδετερότητας του εκάστοτε
κρίνοντος. Όπως λοιπόν γίνεται φανερό, η μίξη της υποκειμενικής αντίληψης του καθενός, σε συνδυασμό με τις
ανάγκες, τις επιλογές, το ψυχικό και μνημονικό υπέδαφος
και τη συναισθηματική τους επεξεργασία, προσδιορίζει
κάθε φορά, τη βαρύτητα της αναπηρίας. Το ατομικό αναπη-

την διάρκεια των 7 μνημονιακών χρόνων
240 δις ευρώ ως δάνεια εν τούτοις η χώρα
έχει γεμίσει με στρατιές φτωχών και ανέργων και ζήτησε από τον Ντάισελμπλουμ
να τοποθετηθεί:
1. Εάν συμφωνεί με την ανακεφαλοποίηση
των Ασφαλιστικών Ταμείων κατά 14 δις €
από το ποσό των 19,5 δις € που δεν έχουν
χρησιμοποιηθεί από το 3ο δανειακό πακέτο.
2. Εάν συμφωνεί με τη δημιουργία Δημόσιου Ταμείου για τα κόκκινα δάνεια χρηματοδοτούμενου με 4,5 δις € από το ποσό
των 19,5 δις € που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί από το 3ο δανειακό πακέτο.
Ο Ντάισελμπλουμ απάντησε ότι αφού τα
19,5 δις ευρώ δεν χρησιμοποιήθηκαν μέχρι
στιγμής για την ανακεφαλοποίηση των τραπεζών τότε δεν χρειάζεται να δοθούν καν
στην Ελλάδα, πλην όμως τα συμφωνηθέντα μνημονιακά μέτρα να εφαρμοστούν
στο σύνολό τους χωρίς εκπτώσεις!!!
σ.σ. Και το τελευταίο του Ντάισενμπλουμ,
ξεχείλισε το ποτήρι: Τα λεφτά τα φάγαμε
σε ποτά και γυναίκες.

ρικό βίωμα, οδυνηρό και δυσβάσταχτο, υπερτερεί και φαντάζει πάντοτε βαρύτερο. Γι’ αυτό το λόγο, δεν θα ήταν καθόλου άστοχο, αν λέγαμε, προσωποποιώντας και
γενικεύοντας, ότι, από όλες τις αναπηρίες, η πιο βαριά είναι
η δική μου.
ΕΣΥ ΤΙ ΘΑ ΕΚΑΝΕΣ ΑΝ ΗΣΟΥΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΟΥ;
Συχνότατα κάνουμε ή απαντούμε αυτή την ερώτηση.
Είναι μία ερώτηση, κατά κανόνα άκυρη και ρητορική, η
οποία όμως δίνει τη δυνατότητα να αναδείξουμε τον Εισαγγελέα, το Δικαστή ή ακόμα και τον Πρωθυπουργό που «κρύβουμε» μέσα μας και δε χάνει καμία ευκαιρία να ξεμυτίσει!
Δεν έχει σημασία τι θα πούμε ότι θα κάναμε. Σημασία έχει
τι θα κάνουμε και τελικά τι κάνουμε. Το πιθανότερο μάλιστα είναι, αν ήμασταν ακριβώς στην ίδια θέση με τον
άλλο, να κάναμε ότι έκανε κι εκείνος. Σε ότι αφορά την
αναπηρία, εύκολα λέμε (έξω από το χορό), τα ψεύτικα
τα λόγια τα μεγάλα. Αγνοούμε πως δρα και επιβάλλεται.
Την αναπηρία δεν τη διαλέγεις. Σε διαλέγει. Εκείνη αποφασίζει ποιόν θα χτυπήσει, πόσο δυνατά και πότε. Ενσκήπτει δεσποτικά, σκληρά και ανέλεγκτα. Ως εκ
τούτου κάθε «άνετη» απάντηση στο ερώτημα «…εγώ
αν είχα να διαχειριστώ βαριά αναπηρία θα έκανα εκείνο
ή το άλλο…», αντιστοιχεί σε κουβέντα καφενείου! Με
δεδομένο τον υποκειμενικό και συναισθηματικό χαρακτήρα της αποτίμησης της αναπηρικής βαρύτητας, θα
έπρεπε να διευρύνουμε τον Καιάδα (αφού ο καθένας
κατά το δοκούν θα έκρινε ποιος αξίζει να ριχτεί και πότε),
ώστε να μπορεί να χωρέσει κάθε ενήλικο ή ανήλικο, κάθε
αγαπημένο μας πρόσωπο ή και εμάς τους ίδιους, οποτεδήποτε τυχόν συναντηθούμε με την αναπηρία! Ανεπιφύλακτα προτείνω αντί διεύρυνσης, να τον μπαζώσουμε για
πάντα μέσα μας. Και σε όσους ακόμα η ζωή έχει προσφέρει
την πολυτέλεια να μην υποχρεωθούν στην πράξη, να πάρουν θέση σε σκληρά διλήμματα, ας μην τα απαντούν εργολαβικά, υποθετικά, θεωρητικά και ανέξοδα.
Το επόμενο άρθρο, θα αφορά, την επίδραση των σκληρών
διλημμάτων και την αναγκαιότητα της κοινωνικής και ατομικής, συναισθηματικής και ανθρώπινης υποστήριξης.
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Αττική Οδός
Συνέχεια από τη σελ. 16
Και δεν είναι μόνο τα διόδια, αφού όπως προαναφέραμε η κοινοπραξία έχει πλειάδα συναφών επιχειρηματικών επενδύσεων, ήτοι:
«Αττικές Διαδρομές ΑΕ». «Αττικές Τηλεπικοινωνίες ΑΕ», «Αττικοί Σταθμοί ΑΕ», κλπ με εκατοντάδες άλλα εκατομμύρια κέρδη.
Κοντολογίς η Αττική Οδός ένα έργο που αρχικά
δομήθηκε ως Ολυμπιακό έργο και κατασκευάστηκε για την εξυπηρέτηση των Ελλήνων πολιτών, με χρήματα των Ελλήνων πολιτών, επί της
ουσίας έχει μετατραπεί σε ένα ορυχείο χρυσού
που παράγει καθημερινώς κάποια εκατομμύρια
ευρώ που καταλήγουν ως κέρδη και μόνο σε
«ιδιωτικά ταμεία» και το οποίο λειτουργεί ως
«Ιερή Αγελάδα» (δεν αγγίζει κανείς), αφού …
όλοι είναι τακτοποιημένοι. Και όταν εννοούμε
όλοι… εννοούμε όλοι!!
Η ταυτοποίηση της Αττικής Οδού και πότε
επιστρέφει στο δημόσιο
Όπως προαναφέραμε, η κοινοπραξία έχει αλλάξει πολλά χέρια, δηλαδή πολλά ΑΦΜ των ιδίων
όμως επιχειρηματιών/εργολάβων. Θα παρακάμψουμε το παρελθόν και θα εστιάσουμε στην
ιστορική αναδρομή και στα πρόσωπα του σήμερα.
Μεγαλύτερος μέτοχος της Αττική Οδός Α.Ε. σήμερα είναι ο όμιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ με ποσοστό

ΕΒΔΟΜΗ

59,25%, ενώ το 30,82% ελέγχεται από τον όμιλο
J&P ΑΒΑΞ, το 9,88% από την Τράπεζα Πειραιώς (που απέκτησε μέσω απορρόφησης της
Αγροτικής Τράπεζας το ποσοστό που κατείχε
κάποτε η ΑΤΤΙΚΑΤ) και το 0,04% από τον γαλλικό όμιλο Egis Projects.
Η διαχείριση του πλέον χρυσοφόρου οδικού
άξονα της χώρας (Αττική Οδός), επιστρέφει
στο Ελληνικό Δημόσιο το 2024. Αν δεν υπάρξει παράταση, ή για να ακριβολογούμε… αν
δεν μαγειρευτεί κάποια παράταση, σενάριο
λίαν αναμενόμενο αν αξιολογήσει κανείς την
«ελαστικότητα» του δημοσίου στην τότε υπογραφθείσα σύμβαση και το «αχανές» των συμβατικών προεκτάσεων.
Και όταν λέμε, επιστρέφει στο Ελληνικό δημόσιο, μη φανταστεί κανείς ότι ίσως πάψουν να
χρεώνουν διόδια, αφού στην πραγματικότητα θα
περάσει αυτομάτως στα χέρια του «σύγχρονου
Μινώταυρου», του αδηφάγου τέρατος, όπως
έτσι αποκαλείται πλέον το ΤΑΙΠΕΔ! Και επειδή
το ΤΑΙΠΕΔ δεν αφήνει τίποτα όρθιο, όλα τα
σφάζει – όλα τα μαχαιρώνει και… όλα τα ξεπουλάει μπιρ-παρά, μέχρι τότε όλο και σε κάποια Fraport, Λάμδα, κλπ θα δοθεί έναντι
πινακίου φακής για να συνεχίσει το πάρτι και σε
άλλα χέρια.
Ο ρόλος του Κώστα Σημίτη
Πρωταίτιος του σκανδάλου αυτού… ο τότε
πρωθυπουργός (ειδικών σκοπών!) Κώστας
Σημίτης. Ναι, καλά θυμάστε. Μιλάμε για το
ίδιο άτομο που παρέδωσε τον Οτσαλάν στους
Τούρκους και έκτοτε ο Κούρδος ηγέτης τους

Ελληνική Δημοκρατία / Νομός Αττικής
Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης
Δ/νση Οικονομικών / Τμήμα Προμηθειών
Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Κων/νου Καραμανλή 18, Ταχ. Κώδικας: 166 73, Βούλα,
Πληροφορίες: Ασημακόπουλος Άγγελος, Τηλ: 2132019955, Fax: 213-2020059
e-mail: promithies@vvv.gov.gr, www.vvv.gov.gr
Βούλα: 20-3-2017 /
Aρ. Πρωτ.: 10139
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ
ΦΑΓΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΙΤΙΣΗΣ (CATERING)»
Ο Δήμαρχος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοιχτό Διαγωνισμό για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΤΟΙΜΟΥ ΦΑΓΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΙΤΙΣΗΣ(CATERING)» με ηλεκτρονικές προσφορές και
με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει της
τιμής σύμφωνα με την διακήρυξη του διαγωνισμού και της με α/α 19/2017 μελέτης της αρμόδιας Δ/νσης, προϋπολογισμού 129.731,28€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) για 32.900 τεμάχια έτοιμου φαγητού.
Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/8-8-2016) Δημόσιες Συμβάσεις
Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ>), του Ν.3463/06 (Νέος
Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας) και του Ν.3852/10 (Πρόγραμμα Καλλικράτης),την Τεχνική Μελέτη με α/α
19/2017 , την με αρ. Πρωτ. 7844/2-3-2017 σχετική Διακήρυξη και τον Ν. 4155/2013 (Φ.Ε.Κ. 120Α/29-05-2013)
Εθνικό σύστημα ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων.
Η καταληκτική ημερομηνία είναι την Τρίτη 18-4-2017 και ώρα 10:30 π.μ., κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών από το σύστημα του ΕΣΗΔΗΣ. Η διαδικασία αποσφράγισης θα ξεκινήσει μετά από (4)
εργάσιμες ημέρες από τους πιστοποιημένους χρήστες της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ
ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Διαδικτυακή πύλη
Τετάρτη 22-3-2017
Παρασκευή 24-3-2017
Τρίτη 18-4-2017
www.promitheus.gov.gr,
και ώρα 10:30 π.μ.
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς
στο Σύστημα. Αριθμός Συστήματος Διαγωνισμού στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ: 39780.
Η δαπάνη της προμήθειας θα βαρύνει τους κωδικούς εξόδων :
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Κ.Α
ΠΟΣΟ
CPV
15-6481.013
129.731,28€
15894200-3
Έτοιμα γεύματα
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς πρέπει να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή,
χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και απαιτείται να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής.
Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, για ποσό που αντιστοιχεί
σε ποσοστό 2% επί της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης, εκτός ΦΠΑ ήτοι 2.092,44 €
Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης και τα λοιπά έξοδα της δημοπρασίας, αρχικής και επαναληπτικής του
συνόλου των δημοσιεύσεων που προβλέπονται από τον ν.4412/2016 και το ν. 3548/07, θα καταβάλλονται σε κάθε
περίπτωση από τον προμηθευτή που ανακηρύχθηκε ανάδοχος με την ολοκλήρωση της διαδικασίας
Παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση σε όλα τα τεύχη του παρόντος διαγωνισμού στην ιστοσελίδα
του Δήμου www.vvv.gov.gr και στην ιστοσελίδα του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων –
ΕΣΗΔΗΣ.
Πληροφορίες για τα τεύχη του διαγωνισμού στο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου, κατά τις ώρες 8.30-15.00, Τηλ.:
2132019955 Ασημακόπουλος Άγγελος.
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ

αποκαλεί συλλήβδην προδότες, μιλάμε για το
ίδιο άτομο που παρέδωσε τη χώρα μας στο
«Ευρώ» κάνοντας χρήση των πλασματικών
στοιχείων του υπόδικου ακόμα για πολλαπλά
αδικήματα Ανδ. Γεωργίου (ΕΛΣΤΑΤ).
Θυμίζουμε, ο Σημίτης ανέλαβε πρωθυπουργός
στις 18 Ιανουαρίου του 1996 μετά την παραίτηση Ανδρέα Παπανδρέου για λόγους υγείας.
Δεκατρείς μόνο μέρες μετά «σκάει» στα χέρια
του η «Κρίση των Ιμίων» με τις καταστροφικότατες για την Ελλάδα τότε συνέπειες.
Ακολούθως έρχεται η ώρα του Οδικού Colpo
Grosso. Υπογράφει (η κυβέρνησή του) τη «λεόντεια» σύμβαση (επίσης 1996) μεταξύ του Ελληνικού δημοσίου και της ΑΚΤΩΡ του
επιχειρηματία και βαρόνου των ΜΜΕ, Γιώργου
Μπόμπολα, για την Αττική Οδό.
Το «πακέτο» βέβαια περιλάμβανε εκτός της Αττικής Οδού και τις λοιπές «ληστρικές» για το
έθνος συμβάσεις των οδικών αρτηριών που υπεγράφησαν επίσης από τον Κώστα Σημίτη το
1996, ήτοι η «Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου», η
«Εγνατία» και ακολούθως όλο το δρόμο από την
Πάτρα μέχρι τη Θεσσαλονίκη, το Μετρό,
το Προαστιακό… πρακτικά, όπου πληρώνεις
διόδια, δηλαδή εισιτήριο!

Αν δούμε κάποιες από τις εταιρίες συμφερόντων
Γ. Μπόμπολα θα καταλάβουμε πολλά.
ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ, ΕΛΛΑΚΤΩΡ, ΤΟΜΗ, ΚΑΣΤΩΡ,
ΗΛΕΚΤΩΡ (Απορρίματα-ανακύκλωση), ELTECH_ANEMOS (Αιολικά πάρκα) Biosal (φωτοβολταϊκά) REDS (Ακίνητα) HELLAS GOLD
(Χρυσός Χαλκιδική), ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ, EUROPEAN GOLDFILEDS, REGENCY CAZINO MOΝΤ ΠΑΡΝΕΣ,
PRESSPOINT (καταστήματα τύπου στο Ελ.Βενιζέλος) ΑΝΩΣΗ ΑΕ.
Στο τομέα των ΜΜΕ, ναυαρχίδες του Μπόμπολα ήταν και παραμένουν το “Mega” και το
“Έθνος”, ενώ επίσης υπό τον άμεσο ή έμμεσο
έλεγχό του, είναι επίσης μεγάλα ηλεκτρονικά
μέσα, άλλες εφημερίδες, περιοδικά, τυπογραφεία και πρακτορεία διανομής τύπου όπως η
«ΑΡΓΟΣ» και η «Ευρώπη».
Μετά τα όσα κυκλοφόρησαν στο Τύπο για
πολλά χρόνια και για τη σχέση του με το κόμμα
του Σταύρου Θεοδωράκη (Ποτάμι), πρακτικά θα
έλεγε κανείς, ότι η Ελλάδα ανήκει στον Γιώργο
Μπόμπολα και το ερώτημα έγκειται στο κατά
πόσον αυτό, άμα της διαπιστώσεως, γίνεται αποδεκτό από τα μέλη της κοινωνίας μας και σε
ποιο βαθμό και μέχρι πότε;

Ο Γιώργος Μπόμπολας και το έργο
Όταν στις αρχές του ’60 ο νεαρός πολιτικός μηχανικός Γιώργος Μπόμπολας αναζήτησε εργασία στο ελληνικό Υπουργείο Δημοσίων Έργων
και απορρίφθηκε καθώς είχε «φακελωθεί» ως
κομμουνιστής, σίγουρα κανείς δεν ανέμενε ότι
μια μέρα θα χαρακτηριζόταν ως ο απόλυτος
«άρχοντας» των δημοσίων έργων στη χώρα. Το
1968 ίδρυσε την κατασκευαστική «Τεχνοδομή»,
με συνέταιρο τον Ευάγγελο Κουλουμπή, ο
οποίος μετέπειτα έγινε υπουργός. Όχι …Παιδείας αλλά του ΥΠΕΧΩΔΕ!
Το 1977 ίδρυσε την κατασκευαστική εταιρεία
«Άκτωρ ΑΤΕ» και σύμφωνα με το γερμανικό περιοδικό Stern, κατάφερε να πάρει την πρώτη
κρατική ανάθεση έργου, ενώ η εταιρεία του δεν
είχε ακόμα ούτε μπουλντόζα. Το 1981 ιδρύει την
εφημερίδα “Έθνος”. Το 1989 μετά από μια κόντρα μέσω της εφημερίδας “Έθνος” με τον Ανδρέα Παπανδρέου, δόθηκαν προσωρινές άδειες
για τη λειτουργία ιδιωτικής τηλεόρασης και ο
Γιώργος Μπόμπολας ίδρυσε, απόκτησε τον
πρώτο ιδιωτικό τηλεοπτικό σταθμό πανελλαδικής εμβέλειας, το “MEGA”. Και ενώ η ενημέρωση δεν έχει ουδεμία σχέση με την κατασκευή
δημοσίων έργων, εντούτοις ο Γ. Μπόμπολας
αναλαμβάνει ακολούθως με αθρόο ρυθμό, αμέτρητα δημόσια έργα επί Κώστα Σημίτη.

ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.
Βασικός μέτοχος κατά 60 % περίπου της «Αττική Οδός ΑΕ». H ΕΛΛΑΚΤΩΡ διαχειρίζεται το
μεγαλύτερο κομμάτι του δικτύου εθνικών οδών
της χώρας. Δικά της έργα είναι μεταξύ πολλών
άλλων η γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου, η Αττική
Οδός, η Εγνατία, όλος ο δρόμος από την Πάτρα
μέχρι τη Θεσσαλονίκη, το Μετρό, ο Προαστιακός.
Διευθύνων σύμβουλος του ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ
και της «Αττική Οδός Α.Ε.» είναι ο Λεωνίδας
Μπόμπολας, υιός Γεωργίου ο οποίος κατέχει
και το 15% της ΕΛΛΑΚΤΩΡ, μέλος του Δ.Σ. της
ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. της
ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ, κλπ. κλπ! Πρόεδρος της
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. είναι ο Αναστάσιος Καλλιτσάντσης, βασικός μέτοχος και εκ των ιδρυτών
της.
Αντιπρόεδρος είναι ο Δημήτριος Κούτρας, ο
οποίος είναι κι πρόεδρος του Δ.Σ. της ΑΚΤΩΡ
Α.Ε. Επίσης αντιπρόεδρος είναι και ο αδερφός
του προέδρου, ο Δημήτρης Καλλιτσάντσης. Ο
οποίος είναι και Διευθύνων Σύμβουλος της
ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.
Εν κατακλείδι όλοι οι εργολάβοι δημοσίων
έργων υπό μιας ιδίας σκέπης, μια οικογένεια βρ’
αδερφέ!!
Με τσι γειές μας…

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Αθηνών & Ρήγα Φεραίου, Καλύβια
Πληροφ.: Ρουμελιώτης Ντάνιελ
Τηλ: 2299320317
Fax: 2299048653
E-mail: daniel.roumeliotis@kalivia.gr
Καλύβια 20/3/2017
Αριθ. Πρωτ.: 3971
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού
ανάδειξης Προμηθευτών για την
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ
ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ
ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΥΤΟΥ» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα
από οικονομική άποψη προσφορά
αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή). Προσφορές υποβάλλονται για α) για όλες τις
κατηγορίες και β) η για κάθε μία, η
περισσότερες ξεχωριστά και με την
προϋπόθεση ότι τα προσφερόμενα

από αυτόν είδη καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας.
Ο Συνολικός Ενδεικτικός Προϋπολογισμός της Μελέτης ανέρχεται στο
ποσό 157.824,41€ χωρίς ΦΠΑ
(180.241,53€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 13%
και 24%), για το έτος 2017.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί
µε χρήση της πλατφόρμας του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δηµοσίων Συµβάσεων, µέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr.
Ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής προσφορών: 13/04/2017 και ώρα
10:00 π.μ.
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα
υποβολής προσφορών: 21/04/2017
και ώρα 10:00 π.μ.
Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής
υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό
που θα καλύπτει το 2% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης
της μελέτης χωρίς το Φ.Π.Α.
Όταν η προσφορά αφορά μια ή περισσότερες ομάδες των προς προμή-

θεια ειδών, γίνεται δεκτή η εγγυητική
επιστολή συμμετοχής με ποσοστό
2% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης της μελέτης χωρίς
το Φ.Π.Α. της ομάδας ή των ομάδων
για την οποία γίνεται η προσφορά. Σε
αυτή την περίπτωση όμως η κατακύρωση περιορίζεται για το μέρος των
προς προμήθεια ειδών που καλύπτεται από την εγγύηση.
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να
έχει ισχύ τουλάχιστον τριάντα (30)
ημέρες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του διαγωνισμού.
Τα έξοδα δημοσίευσης της παρούσας
βαρύνουν τον ανάδοχο.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες στη Διεύθυνσης Οικονομικών
Υπηρεσιών, στη διεύθυνση Αθηνών &
Ρήγα Φεραίου, Καλύβια, Τ.Κ. 19010
και στο τηλέφωνο 2299320317 (Ρουμελιώτης Ντάνιελ).
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
ΣΩΦΡΟΝΗΣ Β. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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ΕΒΔΟΜΗ

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ-ΚΛΗΣΗ
[Της παρ. 4 του άρθρου 22 του Ν. 2882/2001, που
προστέθηκε με το άρθρο 131 παρ. 1 του Ν.
4070/2012(ΦΕΚ Α΄82), σε συνδυασμό με το τέταρτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 19 του Ν.
2882/2001].
Του Ελληνικού Δημοσίου, νομίμως εκπροσωπουμένου από τον Υπουργό Οικονομικών, που κατοικοεδρεύει στην Αθήνα.
ΚΑΤΑ
1.Iσιδώρου Χρήστου Σταμούλη, κατοίκου Λ.
Βάρης αρ. 11(αρ. ιδ. 7)
2.Ισιδώρου Ιωάννη Σταμούλη, ως ασκούντος τη
γονική μέριμνα του ανηλίκου τέκνου του Ιωάννη
Σταμούλη, κατοίκου Αγ. Ιωάννη Ρέντη (αρ. ιδ. 7).
3. Ιωάννη Χρήστου Σταμούλη, κατοίκου Λ. Βάρης
11 ( αρ. ιδ. 7).
4.Ιωάννη Ισιδώρου Σταμούλη, κατοίκου Αγ.
Ιωάννη Ρέντη (αρ. ιδ. 7).
5. Σταμάτη Χρήστου Σταμούλη, κατοίκου Λ.
Βάρης αρ.11 (αρ. ιδ. 7)
6.Σταματίου Ιωάννη Σταμούλη, κατοίκου Αγ.
Ιωάννη Ρέντη (αρ. ιδ. 7).
7. Γεωργίας συζ. Ισιδώρου Σταμούλη, ως ασκούσης τη γονική μέριμνα του ανηλίκου τέκνου της
Ιωάννη Σταμούλη, κατοίκου Αγ. Ιωάννη Ρέντη.
8. Δήμου Βάρης, που εδρεύει στη Βάρη Αττικής
και εκπροσωπείται νόμιμα(αρ. ιδ. 9. 14-2ο Γυμνάσιο Βάρης, 200 και 207).
9. Αθηνάς Πάσχου-Δρίτσα του Γεωργίου, κατοίκου Κορωπίου, Δαβάκη 11( αρ. ιδ. 8)
10. Δημητρίου Παρασκευοπούλου του Νικολάου,
κατοίκου Λ. Βάρης 2 (αρ. ιδ. 21).
11. Ευαγγελίας Αντωνιάδου του Ιωάννη, κατοίκου
Λ. Βάρης 4 (αρ. ιδ. 22)
12. Ευαγγέλου Γεωργίου Λέγγουρδα, κατοίκου
Βάρης, Λ. Αθηνών, Βάρης 6 (αρ. ιδ. 23)
13.Χριστοφόρου Αθανασίου Κάρκαλη, κατοίκου
Γλυφάδας, Πανδώρας 8 ( αρ. ιδ. 23).
14. Σταυρούλας συζ. Χριστοφόρου Κάρκαλη, κατοίκου Γλυφάδας, Πανδώρας 8 (αρ. ιδ. 23).
15. Ελευθερίας Σταύρου Νάσου, κατοίκου Λ.
Βάρης, (αρ. ιδ. 24)
16. Αθανασίου Πέτρου Αθανασίου, κατοίκου Λ.
Βάρης, (αρ. ιδ. 25)
17. Νίκου Χρήστου Παπαδοπούλου, κατοίκου Λ.
Βάρης αρ. 10 (αρ. ιδ. 27)
18. Ιωάννη Δημητρίου Αναστασίου, κατοίκου Λ.
Βάρης αρ. 12 ( αρ. ιδ. 28)
19. Ιωάννη Βασιλείου Χατζησιδέρη, κατοίκου Λ.
Βάρης αρ. 14 (αρ. ιδ. 29).
20.Ιωάννη Βασιλείου Προδρομίτη, κατοίκου Λ.
Βάρης 14 (αρ. ιδ. 29)
21. Δημητρίου Γεωργίου Ντούνη, κατοίκου Διλόφου Βάρης, Πανός 2 ( αρ. ιδ. 31).
22.Βασιλική συζ. Δημητρίου Ντούνη, το γένος
Αναστασίου Βλάχου, κατοίκου Διλόφου Βάρης,
Πανός 2 ( αρ. ιδ. 31).
23. Γεωργίου Κων/νου Καμπέρη, κατοίκου Λ.
Βάρης 25(αρ. ιδ. 33)
24. Αγγελικής Χρήστου Βλάχου, κατοίκου Λ.
Βάρης 25(αρ. 1δ. 33)
25. Γεωργίου Κων/νου Καμπέρη, ακτοίκου Λ.
βΆΡΗς 27 ( ΑΡ. ΙΔ. 34)
26.Αναστασίας Κων/νου Μπαγλατζή, συζ. Θεοδώρου Κουφόπουλου, κατοίκου Γλυφάδας, Αριστείδη 28-30 ( αρ. ιδ. 35,36).
27. Παναγιώτη Λεωνίδα Κτσανδρή, κατοίκου Γλυφάδας, Κνωσσού 26 (αρ. ιδ. 39)
28. Ελένης συζ. Κων/νου Οικονόμου, το γένος
Λεωνίδα Κατσανδρή, κατοίκου Αργυρουπόλεως,
Υδρας 1(αρ. ιδ. 39)
29.Λεωνίδα Κων/νου Μεγαγιάννη, κατοίκου
Πανός 10 και Ιθάκης (αρ. ιδ. 43)
30. Ανδρέα Ευσταθίου Ητουνα, κατοίκου Πανός 6
(αρ. ιδ. 45).
31. Νικολάου Χρήστου Γούλα, κατοίκου Διλόφου
Βάρης, Σκοπέλου 1 ( αρ. ιδ. 48)
32. Μαρίας Γεωργίου Γούλα. κατοίκου Διλόφου
Βάρης, Σκοπέλου 4 (αρ. ιδ. 48)
33. Μαρίας χήρας Χρήστου Γούλα, κατοίκου Διλόφου Βάρης, Σκοπέλου 1 (αρ. ιδ. 48).
34. Αικατερίνης συζύγου Γεωργίου Καμπέρη, το
γένος Γεωργίου Μακρή, κατοίκου Βάρης Αρτέμιδος 5 (αρ. ιδ. 48)
35. Γεωργίου Κων/νου Μακρυδημήτρη, κατοίκου
Βάρης, Κέκροπος 6 (αρ. ιδ. 49)
36. Ιωάννη Στυλιανού Χουντάλα, κατοίκου Λ.
Βάρης 45 (αρ. ιδ. 50)

37. Χρήστου Στυλιανού Χουντάλα, κατοίκου Λ.
Βάρης 45 (αρ. ιδ. 50)
38. Κωνσταντίνου Σωτήρη Βλάχου, κατοίκου Λ.
Βάρης 47 (αρ. ιδ. 51)
39. Ηλία Σπυρίδωνα Γούλα, κατοίκου Λ. Βάρης 49
(αρ. ιδ. 52)
40. Χρήστου Σπυρίδωνα Γούλα, κατοίκου Βάρης
(αρ. ιδ. 52)
41. Χαράλαμπου Σπυρίδωνα Γούλα, κατοίκου
Βάρης (αρ. ιδ. 52)
42.Κωνσταντίνου Βρεττού, κατοίκου Κορωπίου
(αρ. ιδ. 53)
43. Σταματίνας Βρεττού, κατοίκου Κορωπίου (αρ.
ιδ. 53)
44. Της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία
«Α.Β. Βασιλόπουλος ΑΕ», που εδρεύει στην Λ.
Βάρης 55 και εκπροσωπείται νόμιμα (αρ. ιδ. 55)
45.Ιωάννου Νάσσου του Κωνσταντίνου, κατοίκου
Γλυφάδας Βάου 8 (αρ. ιδ. 58)
46.Αθηνάς Νάσσου του Κωνσταντίνου, κατοίκου
Βάρης Αττικής, Γαμβρίου 7 ( αρ. ιδ. 58)
47. Αχιλλέα Σπυρίδωνα Δελλή, κατοίκου Βάρης
Αττικής, Σάμου 3 ( αρ. ιδ. 65).
48. Σπυρίδωνος Δελλή του Αλεξάνδρου, κατοίκου
Βάρης, Κέκροπος 4 (αρ. ιδ. 65)
49. Αικατερίνης χήρας Αλεξάνδρου Δελλή, το
γένος Ευαγγέλου Μαργώνη, κατοίκου Βούλας
Αττικής (αρ.ιδ. 65)
50. Ευαγγέλου Αλεξάνδρου Δελλή, κατοίκου
Βάρης, Κέκροπος 4 (αρ. ιδ. 65)
51.Χρυσάνθης χήρας Ιωάννη Δελλή, το γένος Χαράλαμπου Χουλιάρα, κατοίκου Βάρης Σιτίας 1 (αρ.
ιδ. 65).
52. Ιωάννας (Γιαννούλας) θυγ. Παύλου Δελλή,
κατοίκου Βούλας Αττικής, Αθηναϊδος 35 (αρ. ιδ.
65).
53. Ευαγγελίας χήρας Παύλου Δελλή, το γένος
Σταύρου Πετρόπουλου, κατοίκου Βούλας Αττικής, Αθηναϊδος 35 (αρ. ιδ. 65).
54. Χαράλαμπου Ιωάννη Δελλή, κατοίκου Βάρης,
Σιτίας 1 (αρ. ιδ. 65)
55. Σπυρίδωνα Ιωάννη Δελλή, κατοίκου Βάρης, Σιτίας 1 ( αρ. ιδ. 65)
56. Χρήστου Χρήστου Καμπέρη, κατοίκου Λ.
Βάρης88( αρ. ιδ. 71)
57. Αντώνη Αποστόλη Δημητρακοπούλου, κατοίκου Πανός 30 (αρ. ιδ. 201)
58. Γεωργίου Χρήστου Γκίκα, κατοίκου Πανός 24
(αρ. ιδ. 202)
59. Φάνη Γιώργου Καλλού, κατοίκου Πανός 26
(αρ. ιδ. 203)
60. Κωνσταντίνου Δημητρίου Αλεξανδρίδη, κατοίκου Πανός 22 ( αρ. ιδ. 204)
61. Αριστείδη Αλεξάνδρου Σιότροπου, κατοίκου
Πανός 20 (αρ. ιδ. 205)
62. Παναγιώτη Διονυσίου Ζήση, κατοίκου Λ.
Βάρης και Πανός 20 (αρ. ιδ. 206).
**********************************************************
Ειδοποιούνται οι παραπάνω ότι την 20-10-2017
ημέρα Παρασκευή και ώρα 9.30 π.μ. ενώπιον του
Δ΄ Πολιτικού Τμήματος του Αρείου Πάγου, συζητείται με αριθμό πινακίου 12, η από 12-1-2004 με
αριθμ. καταθ. 47/2004 αίτηση του Ελληνικού Δημοσίου, με την οποία διώκεται η αναίρεση της υπ΄
αριθμ. 5927/2003 αποφάσεως του Τριμελούς
Εφετείου Αθηνών (Τμήματος 2ου), μετά από αναβολή από τη δικάσιμο της 2-12-2016, όπως προκύπτει από την με αριθμ. πρωτ. 2/3-1-2017
Βεβαίωση Αναβολής της κ. Γραμματέα του Αρείου
Πάγου- Τμήμα Πολιτικό & Αρχείου. Η προσβαλλόμενη απόφαση, η οποία εκδόθηκε μετά από συνεκδίκαση 1) της από 3-3-2003 αιτήσεως (με
αριθμ. καταθ. ΒΑΒ 23/0-1-2003 ) του Ελληνικού
Δημοσίου για τον καθορισμό οριστικής τιμής μονάδος αποζημιώσεως από απαλλοτρίωση κατά
των 1. Ανδρέα Καραγκόζη κ.λ.π. ( συν. 114) κ.λ.π.
2) της από 7-3-2003 αιτήσεως (με αριθμ. καταθ.
ΒΑΒ 23/9-1-2013 3) της από 7-1-2003 με αρ.
ΒΑΒ22/9-1-2003 των 1. Ιωάννη Νάσσου κ.λ.π.
κατά του Ελληνικού Δημοσίου κ.λ.π 4) Της από
15-2-2003 με ΒΑΒ 219/14-2-2003 των Νικολάου
Μακρή κ.λ.π. κατά του Ελληνικού Δημοσίου 5)
της από 4-1-2003 με ΒΑΒ 43/10-1-2003 της Αναστασίας Μπαγλατζή κατά του Ελληνικού Δημοσίου 6) της από 4-1-2003 του Χρήστου Ντούνη
κατά του Ελληνικού Δημοσίου με ΒΑΒ 42/10-12003 7) της από 10-1-2003 με ΒΑΒ 45/13-1-2003
των Ιωάννη Βατίστα κ.λ.π. κατά του Ελληνικού
Δημοσίου κ.λ.π. 8) της από 10-1-2003 με αρ. ΒΑΒ
47/13-1-2003 του Ιωάννη Βατίστα κ.λ.π. κατά του
Ελληνικού Δημοσίου κ.λ.π. 9) της από 7-1-2003
με ΒΑΒ 24/9-1-2003 Ιωάννου Νάσσου κατά του
Ελληνικού Δημοσίου 10) της από 30-12-2002 με
ΒΑΒ 25/9-1-2003 των Δημητρίου Ντούνη κ.λ.π

κατά του Ελληνικού Δημοσίου κ.λ.π. 11) της από
3-1-2003 με ΒΑΒ 26/9-1-2003 του Κων/νου Νάσσου κατά του Ελληνικού Δημοσίου κ.λ.π. 12) της
από 7-1-2003 με ΒΑΒ 27/9-1-2003 των Γεωργίου
Καμπέρη κ.λ.π. κατά του Ελληνικού Δημοσίου
κ.λ.π. 13) της από 3-1-2003 με ΒΑΒ 28/9-1-2003
των Νικολάου Γούλα κ.λ.π. κατά του Ελληνικού
Δημοσίου κ.λ.π. 14) της από 30-12-2002 με ΒΑΒ
29/9-1-2003 του Γεωργίου Μακροδημήτρη κατά
του Ελληνικού Δημοσίου 15) της από 3-1-2003 με
ΒΑΒ 30-/9-1-2003 της Αικατερίνης συζ. Κων/νου
Καμπέρη κατά του Ελληνικού Δημοσίου 16) της
από 30-12-002 με ΒΑΒ 31/9-1-2003 των Παναγιώτη Κατσανδρή κ.λ.π. κατά του Ελληνικού Δημοσίου κ.λ.π.17) της από 13-1-2003 με ΒΑΒΝ
69/15-1-2003 των Σταυρούλας συζ. Χριστοφόρου
Κάρκαλη κ.λ.π. κατά του Ελληνικού Δημοσίου 18)
της από 13-1-2003 με ΒΑΝ 70/15-1-2003 ΤΟΥ
Ευαγγέλου Λέγγουρδα κατά του Ελληνικού Δημοσίου και 19) της από 10-1-2003 με ΒΑΒ 46/131-2003 των Αχιλλέα Δελλή κ.λ.π. κατά του
Ελληνικού Δημοσίου, όπως αυτές συμπληρώθηκαν και διορθώθηκαν με τις έγγραφες προτάσεις
τους, για τον καθορισμό οριστικής τιμής μονάδος
αποζημιώσεως ιδιοκτησιών που απαλλοτριώθηκαν με την υπ΄ αριθμ. 1011444/914/0010/6-2-2000
κοινή Υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Εργων και Πολιτισμού , που δημοσιεύθηκε
νόμιμα στο με αριθμό 122/19-2-2002 ΦΕΚ (Τεύχος
Δ΄) για λόγους δημοσίας ωφελείας και ειδικότερα για τη διαπλάτυνση- βελτίωση της Λεωφ.
Βάρης-Κορωπίου έκτασης εμβαδού 4.858,47 μ2
(χ.θ.0+000 έως χ.θ. 1+000) που βρίσκεται στην
περιοχή του Δήμου Βάρης του νομού Αττικής και
εικονίζεται με κλίμακα 1: 500 στο 11-12-2001 κτηματολογικό διάγραμμα και στον αντίστοιχο κτηματολογικό πίνακα της Διεύθυνσης Δ12/Τμήμα
δ΄ του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας
και Δημοσίων Εργων, το οποίο έχει συντάξει η
Ασημούλα Σταγιάννη και έχει θεωρήσει ο Διευθυντής της εν λόγω Διεύθυνσης του ΥΠΕΧΩΔΕ
Κ. Δεσύπρης στις 12-12-2001. Με την απόφαση
αυτή καθορίσθηκαν οι οριστικές τιμές μονάδος
αποζημίωσης απαλλοτρίωσης των απαλλοτριωθέντων ακινήτων των αιτούντων και ορισμένων
εκ των επικειμένων αυτών, παραλείφθηκε ο καθορισμός τιμών για τα επικείμενα της ιδιοκτησίας με
αριθμ. Κτημ. πίνακα 55, και αφού δέχθηκε ότι εν
προκειμένω εφαρμόζεται η διάταξη του άρθρου 9
παρ. 1 του ν. 2730/1999, σύμφωνα με την οποία
στις δίκες προσδιορισμού της αποζημίωσης των
αναγκαστικών απαλλοτριώσεων για την εκτέλεση
των Ολυμπιακών Εργων, η αμοιβή του πληρεξουσίου δικηγόρου του δικαιούχου της αποζημιώσεως υπολογίζεται με ποσοστό 1/3 των
ελαχίστων ορίων των αμοιβών του Κώδικα Δικηγόρων, με ανώτατο όριο αμοιβής κατά δικαιούχο
το ποσό των 7.336,75 ευρώ, επιδικάσθηκε σε
βάρος του Δημοσίου η δικαστική δαπάνη των διαδίκων δικαιούχων αποζημιώσεως την οποία όρισε
ενιαίως τόσο για τη διαδικασία ενώπιον του Εφετείου όσο και για τη διαδικασία του προσωρινού
προσδιορισμού της αποζημίωσης.
Με την ως άνω αίτηση αναιρέσεως η προσβαλλόμενη απόφαση πλήττεται α) για τον από τις διατάξεις του αριθμού 9 περ. α΄ του άρθρου 559
ΚΠολΔ προβλεπόμενο λόγο ήτοι για παραβίαση
των διατάξεων των άρθρων 20 παρ. 5 και 2 ν.
2882/2001 ήτοι για επιδίκαση πέραν του αιτηθέντος ποσού και παράλειψη καθορισμού οριστικής
τιμής μονάδος αποζημιώσεως των επικειμένων
της ιδιοκτησίας του κτηματολογικού πίνακα
υπ΄αριθμ. 55 β) για τον από τη διάταξη του άρθρου 559 αριθμ. 1 ΚΠολΔ προβλεπόμενο λόγο
ήτοι σχετικά με τον προσδιορισμό του ύψους των
δικαστικών εξόδων και τον υπόχρεο πληρωμής
αυτών
Αντίγραφο της αιτήσεως αναιρέσεως μετά της
συνημμένης σε αυτήν πράξεως ορισμού δικασίμου και εισηγητού και της υπ΄αριθμ. πρωτ. 2/3-12017, τοιχοκολλήθηκε την 28-2-2017
στο
κατάστημα του Δήμου Βάρης- Βούλας-Βουλιαγμένης και την 22-2-2017 στο κατάστημα του
Αρείου Πάγου στην Αθήνα.
Κατόπιν αυτών, καλούνται οι παραπάνω να παραστούν κατά τη συζήτηση της αιτήσεως αναιρέσεως του Δημοσίου, δικάσιμος της οποίας έχει
οριστεί η 20-10-2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα
9.30 π.μ. ενώπιον του Αρείου Πάγου, διαφορετικά θα γίνει η συζήτηση αυτής ερήμην τους.
Αθήνα 15 Μαρτίου 2017
Η πληρεξούσια του Ελληνικού Δημοσίου
Μαριέττα Βλαχοπάνου
Πάρεδρος Ν.Σ.Κ. Τηλ. 2131523826

Με την 4/2017 διαταγή Ειρηνοδικείου Κρωπίας αναγνωρίσθηκε το Σωματείο με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΑΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ “ΤΑ ΧΕΙΜΑΔΙΑ”»,
που εδρεύει στο Δήμο Σπάτων Αττικής, σκοπό έχει πολιτιστικό και επικυρώθηκε το από 16.1.2017 καταστατικό του
που αποτελείται από 25 άρθρα.
Αθήνα 24-03-2017
Η πληρεξούσια δικηγόρος
Αικατερίνα Ευθ. Γούλα
Πανός 32, Δίλοφο Βάρης

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.

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

ΑΓΓΕΛΙΕΣ
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.
Πληροφορίες κα Ειρήνη 6945468303.

40ήμερο Μνημόσυνο
ΑΓΓΕΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΥ
Το 40ήμερο Μνημόσυνο του Αγγελου
Αποστολάτου θα γίνει την Κυριακή 2
Απριλίου 2017 και ώρα 11 π.μ. στον Ι.Ν.
Αγ. Ανδρέα στο Κοιμητήριο Βούλας

Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή για τα παιδιά SOS 1056

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

20 ΣΕΛΙΔΑ - 25 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

ΕΒΔΟΜΗ

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
Τί κρύβει η Πρόωρη εμμηνόπαυση
Η πρόωρη εμμηνόπαυση είναι μια πάθηση που έχει σημαντικές επιπτώσεις στην υγεία της γυναίκας, αφού της στερεί
από νωρίς την προστατευτική ασπίδα των οιστρογόνων. Αντιμετωπίζεται επιτυχώς με τη χορήγηση της κατάλληλης
ορμονικής θεραπείας, η οποία, όμως, εκτός της προστατευτικής της δράσης, αναπτύσσει και ορισμένες παρενέργειες.
Ας δούμε με τη σειρά όλες τις παραμέτρους του θέματος:
Τι είναι η εμμηνόπαυση;
Εμμηνόπαυση είναι η οριστική διακοπή της έμμηνης ρύσης,
που οφείλεται στην εξάντληση των ωοθυλακίων της ωοθήκης. Θεωρούμε ότι έχει εγκατασταθεί η εμμηνόπαυση, όταν
έχει μεσολαβήσει χρονικό διάστημα ενός έτους από την τελευταία περίοδο. Η εμμηνόπαυση σηματοδοτεί τη μετάβαση από την παραγωγική ηλικία της γυναίκας στη μη
παραγωγική. Πρόκειται δηλαδή για το τέλος της γυναικείας
γονιμότητας, αφού οι ωοθήκες σταματούν να παράγουν
ωάρια. Συνήθως, εμφανίζεται σε ηλικία 45 ως 55 ετών και
κατά μέσο όρο στα 51 χρόνια της ηλικίας της γυναίκας.
Οι ορμονικές μεταβολές μπορεί να αρχίσουν αρκετά χρόνια
πριν την εμμηνόπαυση. Έτσι, η μετάβαση στην εμμηνόπαυση συνήθως γίνεται σταδιακά: ξεκινάει με βράχυνση
της διάρκειας του κύκλου κατά 2 ως 5 μέρες, συνεχίζεται
με τη μείωση των ωοθυλακιορρηκτικών κύκλων και ολοκληρώνεται με την παύση της παραγωγής οιστρογόνων από
τον οργανισμό και την εμφάνιση των συμπτωμάτων της εμμηνόπαυσης. Η μεταβατική χρονική περίοδος που προηγείται της εμμηνόπαυσης και κατά την οποία έχουν αρχίσει
ορμονικές ανωμαλίες και ανωμαλίες του εμμηνορυσιακού
κύκλου ονομάζεται περιεμμηνόπαυση ή κλιμακτήριος.
Αιτία της εμμηνόπαυσης
Άμεση αιτία της εμμηνόπαυσης είναι η οριστική παύση της
ωοθηκικής λειτουργίας. Κάθε γυναίκα γεννιέται με ορισμένο αριθμό ωοθυλακίων στις ωοθήκες της, από τα οποία
σε κάθε κύκλο παράγεται ένα ωάριο. Όταν τα ωοθυλάκια
εξαντληθούν, τότε μειώνεται η παραγωγή των ορμονών και
σταματάει η περίοδος, οπότε η γυναίκα εισέρχεται στη
φάση της εμμηνόπαυσης.
Συμπτώματα της εμμηνόπαυσης
Η μείωση της έκκρισης των οιστρογόνων αποτελεί και τη
βασική αιτία των συμπτωμάτων της εμμηνόπαυσης. Τα εμμηνοπαυσιακά συμπτώματα διακρίνονται σε αγγειοκινητικά,
ψυχικά και σεξουαλικά/ουρογεννητικά. Το συχνότερο και
ίσως το πιο ενοχλητικό από τα συμπτώματα είναι οι συχνές
εξάψεις, που παρουσιάζονται περίπου στο 70% των γυναικών. Επίσης, εμφανίζονται εφίδρωση, ξηρότητα κόλπου,
διαταραχές ύπνου, εναλλαγές συναισθήματος, μειωμένη
σεξουαλική διάθεση, χρόνια κόπωση, δυσουρία, υποτροπιάζουσες κυστίτιδες και κολπίτιδες και άλλα.
Πώς διαγιγνώσκεται η εμμηνόπαυση
Η διάγνωση γίνεται κλινικά με τη λήψη του ιστορικού της
ασθενούς (συμπλήρωση 12 μηνών αμηνόρροιας και ύπαρξη
συμπτωμάτων εμμηνόπαυσης) και με κολπικό υπερηχογράφημα, όπου εξετάζονται το μέγεθος και η μορφολογία των
ωοθηκών, καθώς και η ύπαρξη ή μη ωοθυλακίων. Σε περί-

πτωση αμφιβολίας, η διάγνωση της εμμηνόπαυσης μπορεί
να επιβεβαιωθεί εργαστηριακά με τη μέτρηση της ωοθυλακιοτρόπου ορμόνης (FSH) στο αίμα (>40 U/ml). Η διάγνωση
συμπληρώνεται με τεστ-Παπ, το οποίο θα δείξει ατροφία
του κόλπου λόγω έλλειψης των οιστρογόνων.
Επιπτώσεις στην υγεία της γυναίκας
Πέραν των ανωτέρω συμπτωμάτων, που αποτελούν τις βραχυχρόνιες επιπτώσεις της εμμηνόπαυσης, οι μακροχρόνιες
επιπτώσεις της εστιάζονται κυρίως στον κίνδυνο οστεοπόρωσης και καρδιαγγειακών νοσημάτων. Κατ’ αρχάς, η οστεοπόρωση οφείλεται στην πτώση των ωοθηκικών
οιστρογόνων, που σηματοδοτεί μια περίοδο απώλειας οστικής μάζας, ιδίως της σπονδυλικής στήλης, που οδηγεί σε
μείωση της ανθεκτικότητας του σκελετού. Η οστική αποδόμηση εξελίσσεται γρήγορα κυρίως στην αρχή της εμμηνόπαυσης. Ο κίνδυνος οστεοπορωτικού κατάγματος
αυξάνεται λόγω της τυχόν συνύπαρξης και άλλων παραγόντων που προδιαθέτουν για οστεοπόρωση, όπως κάπνισμα, έλλειψη σωματικής άσκησης, οικογενειακό ιστορικό
κλπ. Όσον αφορά τις καρδιαγγειακές νόσους, οι προεμμηνοπαυσιακές γυναίκες προστατεύονται έναντι αυτών λόγω
της δράσης των οιστρογόνων.
Τι είναι η πρόωρη εμμηνόπαυση και η πρώιμη ωοθηκική
ανεπάρκεια (ΠΩΑ)
Η εμμηνόπαυση χαρακτηρίζεται ως πρώιμη, όταν συμβαίνει
πριν την ηλικία των 45 ετών, ενώ, αν εμφανιστεί πριν την
ηλικία των 40 ετών, χαρακτηρίζεται ως πρόωρη. Ειδικότερη
περίπτωση αποτελεί η λεγόμενη «πρώιμη ωοθηκική ανεπάρκεια» (ΠΩΑ), δηλαδή η δυνητικά αναστρέψιμη κατάσταση που εμφανίζεται σε γυναίκες με ηλικία κάτω 40 ετών
και χαρακτηρίζεται από απουσία έμμηνης ρύσης, μείωση
των οιστρογόνων και αυξημένα επίπεδα γοναδοτροπινών.
Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, η εργαστηριακή εικόνα
είναι ταυτόσημη με αυτήν της φυσιολογικής εμμηνόπαυσης, παρατηρείται δηλαδή υψηλή τιμή FSH και χαμηλή τιμή
οιστραδιόλης. Συμπληρωματικά, πρέπει να πραγματοποιούνται εξετάσεις θυρεοειδικής και επινεφριδικής λειτουργίας και έλεγχος μεταβολισμού σακχάρου, προκειμένου να
αποκλειστεί δυσλειτουργία και άλλων ενδοκρινών αδένων,
και, ειδικά σε νεότερες ασθενείς, έλεγχος καρυοτύπου, για
να αποκλειστεί το σύνδρομο Turner.
Η πρόωρη εμμηνόπαυση εμφανίζεται περίπου στο 1% των
γυναικών κάτω των 40 ετών. Προσοχή, όμως! Δεν είναι
απλά μια εμμηνόπαυση που έρχεται νωρίτερα, αλλά πρόκειται για νόσο, η οποία μάλιστα σχετίζεται με μεγάλη αύξηση της συχνότητας της οστεοπόρωσης και των
καρδιαγγειακών νοσημάτων.
Ο ρόλος της ορμονικής θεραπείας
Στόχος της ορμονικής θεραπείας υποκατάστασης είναι
αφενός η αντιμετώπιση των συμπτωμάτων της εμμηνόπαυσης, αφετέρου η πρόληψη των μακροχρόνιων – και σοβαρότερων – επιπτώσεών της.
Μαζί με τα οιστρογόνα χορηγείται και κάποιο προγεσταγόνο, ώστε να εξισορροπηθεί η δράση των οιστρογόνων
και να προληφθεί η υπερπλασία του ενδομητρίου. Σε γυναί-

κες, όμως, που έχουν υποστεί υστερεκτομή, αρκεί η χορήγηση οιστρογόνων ή τιβολόνης.
Αποτελέσματα της ορμονικής θεραπείας
Τι επιτυγχάνει η ορμονική θεραπεία; Αναστέλλει την απώλεια οστικής μάζας, μειώνοντας έτσι τον κίνδυνο σπονδυλικού κατάγματος και κατάγματος ισχίου κατά 35%, μειώνει
σε σημαντικό βαθμό τις εξάψεις, βελτιώνει τα ψυχολογικά
και σεξουαλικά συμπτώματα της εμμηνόπαυσης και αναπτύσσει πολλαπλή καρδιοπροστατευτική δράση.
Παρενέργειες της ορμονικής θεραπείας
Στις παρενέργειες της ορμονικής θεραπείας συγκαταλέγεται η ελαφριά αύξηση του κινδύνου καρκίνου του μαστού
μετά τα 5 χρόνια χορήγησης. Τα από του στόματος χορηγούμενα οιστρογόνα αυξάνουν ελαφρώς τον κίνδυνο αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου και εν τω βάθει φλεβικής
θρόμβωσης, ενώ τα διαδερμικώς χορηγούμενα οιστρογόνα
χαμηλής δόσης δεν φαίνεται να αυξάνουν τους κινδύνους
αυτούς.
Ποιες εξετάσεις πρέπει να γίνονται μετά τη χορήγηση ορμονικής θεραπείας
Προκειμένου να κριθεί η ανταπόκριση της ασθενούς στη θεραπεία, καλό είναι να πραγματοποιείται η πρώτη επανεκτίμηση στους 2 με 3 μήνες από την έναρξη της θεραπείας.
Σε ετήσια βάση, πέραν του τακτικού γυναικολογικού ελέγχου, συνιστάται να πραγματοποιούνται μέτρηση οστικής
πυκνότητας, μέτρηση αρτηριακής πίεσης, βασικός βιοχημικός έλεγχος και έλεγχος θυρεοειδικής λειτουργίας και λιπιδίων.
Εν κατακλείδει: η χορήγηση ορμονικής θεραπείας υποκατάστασης μπορεί όχι μόνο να προστατεύσει την υγεία της
γυναίκας από τις νόσους που σχετίζονται με την εμμηνόπαυση (φυσιολογική ή πρόωρη), αλλά και να βελτιώσει την
ποιότητα της ζωής της μετριάζοντας τα εμμηνοπαυσιακά
συμπτώματα. Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να προηγηθεί συζήτηση με το γιατρό σχετικά με τα οφέλη αλλά και τις πιθανές παρενέργειες της θεραπείας αυτής.
Χριστίνα Βάντζου Μαιευτήρας – Χειρούργος Γυναικολόγος
mamaponao.gr

Ρευματικά και
αυτοάνοσα νοσήματα
(αρθρίτιδες κολιτιδες, νευραλγίες, ινομυαλγίες κ.α.).
και η Ολιστικό αντιμετώπισή τους με βάση την ΟΜΟΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑ (Βιορυθμιστική Ιατρική)

Ανοιχτή ενημέρωση - συζήτηση με το γιατρό
Χρήστο Σκαρλάτο στο ιατρείο του, που βρίσκεται
στην οδό Αγγ. Μεταξά) 11 (1ος όροφος) την ΠΕΜΠΤΗ 6 Απριλίου ώρα 18.00 με ελεύθερη είσοδο.
Δηλώστε συμμετοχή στο τηλ. 2111838124 (10.00 =
14.00 καθημερινές).
Περιορισμένος αριθμός. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
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Στον 6ο Ημιμαραθώνιο Αθήνας και η Γλυφάδα
Ολοκληρώθηκε ο 6ος Ημιμαραθώνιος της Αθήνας την
Κυριακή 19 Μαρτίου 2017.
Συνολικά 21.000 δρομείς κάθε ηλικίας συμμετείχαν
στη φετινή διοργάνωση, που είχε σύμμαχο και τον
καλό καιρό.

Νικητής του ημιμαραθωνίου αναδείχθηκε ο Γιάννης
Ζερβάκης από τον Γυμναστικό Σύλλογο «Βιτσέντζος
Κορνάρος», δεύτερος τερμάτισε ο αθλητής του Παναθηναϊκού, Κωνσταντίνος Γκελαούζος και τρίτος ο
Χαράλαμπος Πιτσόλης από τον ΓΑΣ Ιλισσός. Πρώτη
γυναίκα τερμάτισε η Ουρανία Ρεμπούλη από τον
ΑΓΕΣ Κάμειρος.

Και ο Γ.Σ. Γλυφάδας
στον Ημιμαραθώνιο

Μικροί και μεγάλοι πήραν μέρος στη μεγάλη αθλητική
γιορτή της άνοιξης. Εκτός από τη διαδρομή του Ημιμαραθωνίου, πολλοί ήταν εκείνοι που επέλεξαν τους
δύο μικρότερους αγώνες, των 3 και 5 χλμ.
Η εκκίνηση για τον ημιμαραθώνιο δόθηκε στις 9 το
πρωί από τον δήμαρχο Αθηναίων, Γιώργο Καμίνη,
μπροστά από το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη.

Στα 5χλμ συμμετείχαν οι:
- ΓΡΑΤΣΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ -24΄.58΄΄ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑ ΜΑΡΙΛΕΝΑ -26΄.13΄΄ - ΚΑΛΟΦΩΝΟΥ ΜΥΡΤΩ
Επίσης συμμετείχαν οι αθλητές των Special Olympics
του συλλόγου, στην ειδική διαδρομή για τα Special
Olympics - ΑμεΑ των 1000μ., συνοδευόμενοι από
τους γονείς τους και τον πρωταθλητή του Συλλόγου
Δημήτρη Τσιμένη.

Στον 6ο Ημιμαραθώνιο της Αθήνας συμμετείχαν και
οι αθλητές του Γυμναστικού Συλλόγου Γλυφάδας με
τους αθλητές:
ΜΠΕΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ -13ος -1.19΄.10΄΄
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - 1.26΄.20΄΄
ΜΑΤΘΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - 1.31΄.34΄΄
ΣΥΚΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - 1.46΄.04΄΄ΝΤΟΥΤΣΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - 1.46΄.48΄΄

Οι αθλήτριες και αθλητές Μέγα Αλεξάνδρα, Σταματόπουλος Κώστας, Μαρκάκης Θοδωρής και Δαραδήμος Μπάμπης, συνοδευόμενοι απο την πρωταθλήτρια
του Γ.Σ. Γλυφάδας Λία Δεληγιάννη, συμμετείχαν
στην λαμπαδηδρομία για την έναρξη των XI Παγκοσμίων Χειμερινών Αγώνων Special Olympics, που θα
γίνουν στην Αυστρία και στην τελετή αφής και παράδοσης της φλόγας της ελπίδας που πραγματοποιήθηκε στο Περιστύλιο του Ζαππείου Μεγάρου.

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Αντιπτέρισης στο Λαύριο
Με ρεκόρ συμμετοχών ολοκληρώθηκε
το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Αντιπτέρισης στις εγκαταστάσεις του Κλειστού Γυμναστηρίου Λαυρίου που
συνδιοργάνωσε η Ελληνική Ομοσπονδία Φίλαθλων Σωματείων Αντιπτέρισης και το Ν.Π.Δ.Δ. «Θορικός» του
Δήμου Λαυρεωτικής.
Στο Πρωτάθλημα Αντιπτέρισης, συμμετείχαν περισσότεροι
από 210
αθλητές και αθλήτριες από 40 αθλητικά σωματεία από όλη την Ελλάδα.
Αξίζει να σημειωθεί ότι οι κατηγορίες
που αγωνιστήκαν είναι ιδιαίτερα δύσκολες, καθώς το επίπεδο των νέων
αθλητών είναι πολύ υψηλό και ο ανταγωνισμός μεγάλος. Οι αθλητές που
κατάφεραν να κερδίσουν θα αποτελέσουν την Εθνική Ομάδα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, στο Παγκόσμιο
Πρωτάθλημα, ενώ θα έχουν επιπλέον
μόρια για την εισαγωγή τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Η διοργάνωση
ήταν άρτια και οι φερέλπιδες αθλητές
και αθλήτριες έδειξαν τον καλύτερό
τους εαυτό, παρουσιάζοντας δυναμικά

το παρόν της νέας αθλητικής γενιάς.
Ο Δήμος Λαυρεωτικής έκανε την
πρώτη απονομή με την Πρόεδρο του
Ν.Π.Δ.Δ. «Θορικός» και Δημοτική Σύμβουλο Βελετάκου Ευαγγελία. Οι απονομές συνεχίστηκαν από την Πρόεδρο
της Ελληνικής Ομοσπονδίας Φιλάθλων Σωματείων Αντιπτέρισης Χα-

πιονίκη Μαριάννα Μπατσαλία.
Τα μέλη της ομοσπονδίας, καθώς και
οι παράγοντες των σωματείων, ευχαρίστησαν για την άψογη διοργάνωση
και την φιλόξενη εγκατάσταση του
Κλειστού Γυμναστηρίου Λαυρίου.
Οι αγώνες αντιπτέρισης συνεχίζονται
με το Περιφερειακό Πρωτάθλημα Αν-

τζήνα Βικτωρία, τον Διευθυντή του
Κλειστού Γυμναστηρίου Λαυρίου Πανταζή Κωνσταντίνο και την Παραολυμ-

τιπτέρισης u13 στις 26 Μαρτίου ημέρα
Κυριακή στο Κλειστό Γυμναστήριο Νεάπολης.
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ΣΤΙΒΟΣ - ΗΠΑ
(Ο «παράδεισος» του Ορεγκον, τα αναβολικά και η πολυεθνική)
Eνας νέος κρίκος στην αλυσίδα των διεθνών σκανδάλων
ντόπινγκ που βρίσκονται σε εξέλιξη, την τελευταία τριετία τουλάχιστον, στο οικοδόμημα του παγκόσμιου αθλητισμού, φαίνεται να προστίθεται σύμφωνα με τις
τελευταίες αποκαλύψεις του γερμανικού περιοδικού «Der
Spiegel». Ωστόσο αυτή τη φορά τα πράγματα μοιάζουν
να είναι διαφορετικά και σίγουρα φέρνουν στο φως μια
ακόμη πτυχή του παρασκηνίου, που αφορά τις ρίζες του
φαινομένου της χρήσης αναβολικών. Την ώρα που η περίπτωση της Ρωσίας βρίσκεται ακόμα στο προσκήνιο, με
τις ποινές αποκλεισμού που έχουν επιβληθεί στη χώρα
από τους διεθνείς αθλητικούς Οργανισμούς (ΔΟΕ, IAAF)
να εξακολουθούν και να καθιστούν αμφίβολη και τη συμμετοχή της χώρας στο επερχόμενο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου το καλοκαίρι, τα νέα έρχονται αυτή τη φορά
από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού.
Σύμφωνα με τις αποκαλύψεις του «Der Spiegel», Αμερικανοί ερευνητές αντι-ντόπινγκ πιστεύουν ότι μία ελίτ
ομάδα δρομέων, με προπονητή τον Αλμπέρτο Σαλαζάρ,
είναι πιθανό να προχωρά σε συστηματική εξαπάτηση των
εγχώριων (ΗΠΑ) και διεθνών Αρχών στο θέμα του ντόπινγκ, και γι' αυτό διεξάγεται μεγάλη έρευνα. Ωστόσο τα
πράγματα δείχνουν να είναι πιο «χοντρά», αφού οι αποκαλύψεις αφορούν άμεση εμπλοκή γνωστής αμερικανικής
αθλητικής πολυεθνικής. Μάλιστα στα πρώτα στοιχεία της
έρευνας συγκαταλέγονται ως σημαντικά μια σειρά ηλεκτρονικών μηνυμάτων, που αποδεικνύουν ότι η συγκεκριμένη πολυεθνική προσπάθησε ουκ ολίγες φορές να
παρεμποδίσει την έρευνα.

αφού σύμφωνα με πληροφορίες αγγίζουν τις 200.000,
ενώ κάποιοι που θεωρούνται πρωτοκλασάτοι ενδέχεται
να παίρνουν και πολύ παραπάνω.

Ο ...πολυπόθητος στόχος
Γιατί όμως το θέμα αρχίζει να παίρνει τεράστιες διαστάσεις, αν και αφορά έναν συγκεκριμένο προπονητή και κάποιους δρομείς; Και τελικά γιατί η εμπλοκή της
συγκεκριμένης πολυεθνικής δείχνει να είναι τόσο άμεση;
Ολα αυτά εξηγούνται από το ξεκίνημα της συγκεκριμένης
ομάδας και τους λόγους για τους οποίους δημιουργήθηκε. Αυτοί δεν ήταν άλλοι από το στόχο και την πρόθεση
της εν λόγω εταιρείας να διεκδικήσει τα πρωτεία στο
αγώνισμα του Μαραθωνίου και των μεγάλων αποστάσεων, όπου κυριαρχούσαν αθλητές κυρίως των αφρικανικών χωρών (Κένυα, Αιθιοπία) και φυσικά αντίπαλων (της
εν λόγω πολυεθνικής) χορηγών.

...και οι σκοτεινές του πλευρές
Ωστόσο το ...παραμύθι του Ορεγκον φαίνεται πως δεν
έχει μόνο «νεράιδες» αλλά και ...δράκους. Πριν από λίγες
μέρες μία μυστική έκθεση από τον Οργανισμό Αντιντόπινγκ των ΗΠΑ (USADA) αποκάλυψε σημαντικές πληροφορίες και λεπτομέρειες για σκοτεινά σημεία της
δουλειάς στο Ορεγκον. Κάποιες απ' αυτές στηρίχτηκαν
σε μαρτυρίες πρώην μελών σε διάφορα πόστα της συγκεκριμένης ομάδας για τις πρακτικές που χρησιμοποιούνται. Σε αυτές περιλαμβάνονται εκθέσεις για ενέσεις,
μεταγγίσεις και πειράματα με φάρμακα. Μάλιστα, στις εκθέσεις που συντάχτηκαν γίνεται λόγος για «επικίνδυνες
και μη δοκιμασμένες διαδικασίες», που έχουν σχεδιαστεί
για να αυξηθούν τα επίπεδα τεστοστερόνης και της ενέργειας των αθλητών. Με βάση τα όσα έχουν γίνει γνωστά,
ένας πρώην δρομέας της συγκεκριμένης ομάδας φέρεται
να είπε στους ερευνητές του ντόπινγκ ότι ο Σαλαζάρ έχει
«ένα δωμάτιο στο υπόγειό του γεμάτο συμπληρώματα
διατροφής», αρκετά εκ των οποίων περιέχουν ουσίες είτε
απαγορευμένες, είτε ημι-απογορευμένες (δεν υπάγονται
σε κάποια λίστα, αλλά απαγορεύεται η χρήση τους). Σύμφωνα με την έκθεση του USADA, τουλάχιστον πέντε δρομείς από το δημιούργημα του Ορεγκον, μεταξύ των
οποίων ο Ραπ, έλαβαν L-καρνιτίνη, της οποίας η χρήση
απαγορεύεται.

Θέτοντας επικεφαλής τον κουβανικής καταγωγής μετανάστη στις ΗΠΑ, προπονητή Αλμπέρτο Σαλαζάρ, και δημιουργώντας μια ομάδα εννέα δρομέων σε ειδικά
διαμορφωμένο προπονητικό κέντρο από την πολυεθνική
στο Ορεγκον, άρχισαν να τίθενται οι βάσεις για την επίτευξη των στόχων. Η ίδια η εταιρεία εξαρχής έδειχνε να
είναι ιδιαίτερα γαλαντόμα στο τι χρειαζόταν προκειμένου
να έρθει η επιτυχία. Από τη δημιουργία τεχνικής ατμόσφαιρας ύψους πλέον των 3.000 μέτρων στο σπίτι όπου
διέμεναν οι αθλητές, μέχρι τις τεχνολογίες που χρησιμοποιήθηκαν για τις προπονήσεις, το χρήμα έρεε για την
επίτευξη του στόχου. Μάλιστα, εξαιτίας ακριβώς αυτής
της πανάκριβης εξειδικευμένης τεχνολογίας, αρκετοί χαρακτήρισαν τα όσα συνέβαιναν στο Ορεγκον ως «τεχνολογικό ντόπινγκ». Την ίδια στιγμή μια πολυπληθής ομάδα
επιστημονικού προσωπικού, προπονητών, φυσικοθεραπευτών, διαιτολόγων, συνεργαζόταν με τον Σαλαζάρ για
την καθημερινή παρακολούθηση των εννέα αθλητών. Την
ίδια ώρα τα ποσά αμοιβής των ίδιων των αθλητών ξεπερνούν κατά πολύ τα αντίστοιχα άλλων αθλητών στίβου,

Στους πρόσφατους Ολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο τέσσερις εκ των δρομέων της ομάδας κατάφεραν να κατακτήσουν μετάλλιο, με σπουδαιότερη επιτυχία εξ αυτών να
θεωρείται η διπλή νίκη του Βρετανού δρομέα (υπάρχουν
και μη Αμερικανοί αθλητές στην ομάδα) Μο Φάρα στα
5.000μ και 10.000μ, ενώ ακολούθησε το χρυσό στα
15.000μ του Μάθιου Σέντροβιτς και το χάλκινο του Γκλεν
Ραπ στον Μαραθώνιο. Μάλιστα ο τελευταίος φαίνεται
πως συγκεντρώνει τις μεγαλύτερες ελπίδες της εταιρείας
ώστε να έρθει στις επόμενες διεθνείς διοργανώσεις (Παγκόσμιο Στίβου, Ολυμπιακοί Αγώνες 2020) το πολυπόθητο
χρυσό στον Μαραθώνιο.

Επιχειρηματικός πόλεμος και ανταγωνισμοί παντός είδους με φόντο τα κέρδη
Τα όσα αποκαλύπτονται στις μυστικές εκθέσεις και φέρεται να συμβαίνουν (ή πράγματι συμβαίνουν) στην περίπτωση της ομάδας του Ορεγκον, σίγουρα δεν αποτελούν
κεραυνό εν αιθρία. Αντίθετα, οι ρίζες των όποιων απαντήσεων για το τι συμβαίνει, γιατί συμβαίνει και ίσως
ακόμα και γιατί αποκαλύπτεται τώρα, είναι προφανές ότι

γράφει ο ΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

βρίσκονται στις λογικές και πρακτικές που αντανακλούν
τη φιλοσοφία του οικοδομήματος του σημερινού εμπορευματοποιημένου αθλητισμού. Αυτού που φτιαγμένου
καθ' εικόνα των καπιταλιστικών σχέσεων λειτουργεί ως
ένας ακόμα τομέας για αδυσώπητο κυνήγι κέρδους από
τις πολυεθνικές και για κόντρες πολλαπλών συμφερόντων (ακόμα και για γεωστρατηγικά παιχνίδια), εξαιτίας
της πολύτιμης βιτρίνας που προσφέρει η δημοφιλία του
στη μάζα των ανθρώπων.
Το τι ακριβώς συμβαίνει αποτυπώνεται ξεκάθαρα και από
το γεγονός ότι για μια ακόμα φορά το τελευταίο διάστημα, η αιτία ώστε η απόρρητη έκθεση του USADA να
βγει στο προσκήνιο φέρεται να είναι ενέργεια των γνωστών χάκερ «Fancy Bears», που χτύπησαν τα αρχεία του
Αμερικανικού Οργανισμού Αντιντόπινγκ. Τα χτυπήματα
της συγκεκριμένης ομάδας αφορούν κυρίως περιστατικά
και αθλητές από χώρες της ΕΕ και τις ΗΠΑ, και αρκετοί
είναι αυτοί που τους έχουν συνδυάσει με ρωσικά συμφέροντα, χαρακτηρίζοντας τις ενέργειές τους ως αντίποινα
για τον αποκλεισμό των Ρώσων αθλητών.
Από την άλλη, ο ρόλος της αμερικανικής πολυεθνικής
στην όλη ιστορία, από την αρχή της μέχρι τα σκοτεινά σημεία της συγκάλυψης παράτυπων δραστηριοτήτων με
αναβολικά, δείχνει το μέγεθος του εμπορικού ανταγωνισμού που υπάρχει για μεγαλύτερο μερίδιο στην «πίτα»
της αγοράς. Ενας ανταγωνισμός στον οποίο χρησιμοποιούνται ακόμα και αθέμιτα μέσα, προκειμένου αυτή η μάχη
να λήξει υπέρ του ενός ή του άλλου εμπλεκόμενου.
Είναι χαρακτηριστικό ότι στις εκθέσεις του USADA συμπεριλαμβάνεται η άρνηση του Σαλαζάρ να παραδώσει στους
υπεύθυνους κουτιά με χάπια (φέρονται ως συμπληρώματα
διατροφής) λέγοντας ότι αυτά ανήκουν στην εταιρεία. Μάλιστα, στη συνέχεια της ιστορίας, η ίδια η πολυεθνική ενημέρωσε τους υπεύθυνους πως δεν έχει σκοπό να
παρακωλύσει την διαδικασία, αρκεί να υπογραφεί ένα συμφωνητικό «εμπιστευτικότητας» από τις δύο πλευρές.
Και φυσικά είναι προφανές ότι στην κάθε περίπτωση που
κακώς κείμενα έρχονται στο προσκήνιο, αλλάζουν τα δεδομένα όσον αφορά τους κερδισμένους και τους χαμένους. Για
παράδειγμα, η περίπτωση των αποκαλύψεων για τα όσα συμβαίνουν στην ομάδα του Ορεγκον και η στοχοποίηση της
συγκεκριμένης εταιρείας δείχνουν να ισοσκελίζουν τα πράγματα (πρακτικά και ηθικά) σε σχέση με αντίστοιχες πολυεθνικές που, έστω και έμμεσα, εκτέθηκαν στην περίπτωση του
«ρωσικού ντόπινγκ» από τις χορηγικές συμφωνίες.)
Πριν από αρκετό καιρό είχα γράψει, ότι ο Αθλητισμός που
γνωρίζαμε μέχρι (ας πούμε) τη δεκαετία του 90 έχει τελειώσει….π.χ. τα αναβολικά όπως τα ξέραμε θεωρούνται
ξεπερασμένα, το παραπάνω ρεπορτάζ τα λέει καθαρά τα
πράγματα, είχα πει και κάτι άλλο, (όχι ότι είμαι Μάντης),
απλά μου αρέσει να μελετάω λίγο τα γεγονότα. Είχα πεί
λοιπόν ότι σε λίγο θα παρακολουθούμε αγώνες όλων των
Αθλημάτων χωρίς να μας ενδιαφέρει να μάθουμε το πώς
έγιναν οι επιδόσεις και βέβαια οι θάνατοι και οι τραυματισμοί των Αθλητών… Ο Πρωταθλητισμός πλέον συγκαταλέγεται στα πιο σκληρά και βάρβαρα επαγγέλματα…. σε
όποια και όποιον αρέσει… τα κέρδη θα είναι μεγάλα…
Αλλά…

Γράφεις;
Δημιουργείς;

Ποίηση, πεζό, στοχασμούς;
Και τι τα κάνεις;
Τα κρατάς στο συρτάρι ή
σκέπτεσαι να τα εκδόσεις; Καλή ιδέα!
Η Ανθολογία Αττικής Ποίησης θα τα αναδείξει
Οι
στα πλαίσια του εορτασμού των
50 χρόνων του, αποφάσισε, μεταξύ άλλων σημαντικών βιβλίων να εκδόσει
ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ σύγχρονης ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΟΙΗΣΗΣ, συμμετοχικά.
Σκέψου την πολλαπλασιαστική δύναμη της συλλογικότητας!
Αν μπορείς να διαθέσεις το βιβλίο σου σε 20 μόνον γνωστούς σου, 50 συνάδελφοί σου μπορούν να το
διαθέσουν σε 1.000 άτομα (50 συγγραφείς επί 20 βιβλία έκαστος, ενδεικτικά).
Μαζί με τα δικά τους θα διαβάζονται και τα δικά σου! Αυτή είναι η κεντρική ιδέα – εκτός απο τον
οικονομικό επιμερισμό – η διεύρυνση του αναγνωστικού κοινού.
Η αρχική έκδοση έχει υπολογιστεί για 2000 αντίτυπα.
Κάθε συγγραφέας συμμετέχει βασικά με 4 σελίδες. Στις σελίδες αυτές περιλαμβάνεται βιογραφικό του
Συγγραφέα (μέχρι 1 σελίδα - με φωτογραφία) και αντιπροσωπευτικά ποιήματα ή πεζά έργα του.
Ο ποιητής - συγγραφέας που θα συμμετάσχει, θα δικαιούται 10 αντίτυπα της ανθολογίας δωρεάν.
Για κάθε επιπλέον αντίτυπο θα καταβάλει το ήμισυ της ονομαστικής αξίας
(ενδεικτικά, επί ονομαστικής τιμής 10€, θα καταβάλλει 5€ για τα επιπλέον των 10 δωρεάν αντιτύπων)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Όσοι δηλώσουν συµµετοχή µέχρι 10 Απριλίου, θα λάβουν ΔΩΡΕΑΝ 20 αντίτυπα.
Η βασική συμμετοχή, για την αντιμετώπιση των δαπανών έκδοσης, προβολής κ.λπ., ορίζεται στα 100
ευρώ για τις 4 σελίδες. Για κάθε επιπλέον 2 σελίδες, η συμμετοχή είναι 40 ευρώ.

Για περισσότερες διευκρινίσεις και για δήλωση συμμετοχής τηλεφωνήστε μας ή ελάτε στα γραφεία μας
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