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AΛΛΗΛΕΓΓΥΗ...

στις υποχρεώσεις
μόνο

διακηρύσσει η Ε.Ε.

Οταν διαβάζουμε κείμενα, διακηρύξεις κ.λπ., της νεο-

«φιλελεύθερης» Ευρωπαϊκής Ενωσης και γενικά των

ψαλμωδών, των υπηρετών και των θεραπαινίδων της

παγκοσμιοποίησης του κεφαλαίου, πρέπει να είμαστε

ιδιαίτερα προσεκτικοί. Ακρως επιφυλακτικοί. Μπορούν

να σου παρουσιάσουν την αποκρουστικότερη κατά-

σταση ή απευκταία ιδέα, έννοια και επιδίωξή τους, με

την ελκυστικότερη διατύπωση. Είναι ακριβώς εκείνο

που στηλιτεύει ο μοναδικός Θουκυ-

δίδης (ας το επαναλάβουμε): Αλλά-

ζουν και την καθιερωμένη σημασία

των λέξεων για να δικαιολογούν τις

πράξεις τους (τις ανομίες τους)!1

Το πόσο το εφαρμόζουν κατεδείχθη

ολοφάνερα στην πρόσφατη ΔΙΑΚΗ-

ΡΥΞΗ της ΡΩΜΗΣ, για τα 60 χρόνια

της Ε.Ε. 

Μας μίλησαν –έγραψαν και υπόγρα-

ψαν «περήφανοι – το «τολμηρό και μακρόπνοο σχέδιο»

της ευρωπαϊκής ενότητας. Και το ακούς πολύ ωραία, αν

διαπνέεσαι από φιλειρηνικά και κοινωνιστικά αισθή-

ματα. Τί ωραίο να ζούμε σε μιαν οικουμενική κοινωνία,

κράτους δικαίου, ευνομίας, αναλογικής ισότητας (να

έχεις ίσες δυνατότητες εκπαίδευσης, εργασίας και απο-

λαυών ανάλογων με την προσφορά σου), χωρίς εκμε-

τάλλευση, ευημερούσα και ασφαλή – κατά συνέπεια –

και  επομένως, ασφαλώς δημοκρατική και ειρηνική! Γιατί

για να υφίσταται αληθινή δημοκρατία και ειρήνη, προ-

απαιτούνται όλα εκείνα που προαναφέρθηκαν.

Δεν τα είπανε βεβαίως όλα αυτά. Είπαν όμως μερικά απ’

αυτά, όπως «κράτος δικαίου», ένωση «ευημερούσα» και

«ασφαλής», «δημοκρατική», «ειρηνική»... αλλά είπαν

και κάποια άλλα: «ανταγωνιστική», «... να διαμορφώνει

την παγκοσμιοποίηση»! Μια ένωση στην οποία «μια

ισχυρή, διασυνδεδεμένη και εξελισσόμενη ενιαία

αγορά»... «και ένα σταθερό και ισχυρότερο ενιαίο νό-
μισμα...»(!), βεβαίως – βεβαίως και πολλές άλλες ιριδί-

ζουσες πομφόλυγες (κοινώς σαπουνόφουσκες).

Προσέξτε τώρα: Όταν λέει «κράτος δικαίου», δεν εν-

νοεί δίκαιο κράτος, όπως ίσως, θα νομίζουν μερικοί. Εν-

νοεί, κράτος θετού αυθαιρέτως δικαίου (νόμων,

οδηγιών, συμβάσεων, μνημονίων).
Συνέχεια στη σελ. 2

Αν οι Έλληνες 
αποκτήσουν ενότητα, 
αλίμονό μας.

Ουίνστον Τσώρτσιλ,

Βρεττανός Πρωθυπουργός

Απολογισμός
πεπραγμένων στα 3Β

και ο αντίλογος

του Κώστα 
Βενετσάνου

Χωρίς έκθεση 
λουλουδιών η Βάρκιζα

Σελίδα 6

Eπαναλειτουργεί η

Μονάδα Νεφρού στο

Ασκληπιείο Νοσοκομείο
Σελίδα 7

2 χρόνια Επιτροπή 

Αλήθειας για το χρέος
Σελίδα 19

Πασχαλινές Συναυλίες 
Βούλα, Παλλήνη

Σελίδες 4, 6

Σελίδα 6

150 κόμματα στη χώρα μας
Συνεννόηση, ομόνοια, ομοψυχία... μηδέν!
Η πραγματική εικόνα όλων των πολιτικών κομμάτων στην Ελλάδα

3 Η περίπτωση 

συνένωσης των 

αντιμνημονιακών 

μικρών κομμάτων δίνει

εκλογικά ποσοστά 

κυβερνητικού 

σχηματικού, 1ο κόμμα! 

Σθένος υπάρχει;

του Βασίλη Κασιμάτη
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Η θέση της εφημερίδας - σε καμμιά περίπτωση - δεν

συμπίπτει οπωσδήποτε με τα ενυπόγραφα άρθρα.

Επιτρέπουμε την αναδημοσίευση κειμένων μας, με

την αναφορά στην ΕΒΔΟΜΗ και στο συντάκτη.

Συνέχεια από τη σελ.1

Όταν λέει «ευημερούσα» ένωση, αποδεδειγμένα πλέον εν-

νοεί πως, εκτός της ταξικής ανισότητας, γίνεται αποδεκτή

και η γεωγραφική και εθνική ανισότητα. Έτσι, σύμφωνα με

τα πλέον πρόσφατα στοιχεία της Eurostat (Μάρτιος 2017),

το Μέσο κατά Κεφαλήν Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν

(Κ.Α.ΕΠ.) εκφρασμένο σε σχέση με την αγοραστική δύ-

ναμη, διαμορφώθηκε στην Ελλάδα στο 68%, του Μέσου

Όρου (Μ.Ο.) της Ε.Ε. των 28, ενώ στο κέντρο του Λονδίνου

ανέρχεται στο 580% (εξαπλάσιο, σχεδόν), στο Λουξεμ-

βούργο 264% και στις Βρυξέλλες 205%! Για να φύγουμε

τώρα από τις... αριστοκρατικές περιοχές και να πάμε

στους... πληβείους, στη Βουλγαρία βρίσκεται στο 29% και

δεν είναι η μόνη· κοντά της ακολουθούν οι δικές μας περι-

φέρειες, στην Ήπειρο, στην Ανατ. Μακεδονία και στη

Θράκη που κυμαίνεται στο 48% και μόνο στην Αττική πλη-

σιάζει τον κοινοτικό Μ.Ο. με 93%2.

Τόση ...σύγκληση και ισότητα!!! Και τόσο «ευημερούσα»!

Και προσέξτε, παρακαλώ: Στους συσχετισμούς δεν αρκεί

βεβαίως το κατά κεφαλήν ΑΕΠ, έστω εκφρασμένο σε αγο-

ραστική δύναμη (το κατά κεφαλή σημαίνει ότι ο Α’ έχει

κέρδος π.χ. 95.000 € και ο Β’ 5.000, το κατά κεφαλήν ει-

σόδημά τους είναι 50.000! Χαράς ευαγγέλια για τον Β’).

Γι’ αυτό μπαίνει κι ένας άλλος συντελεστής· ο Συντελε-

στής Ανισότητας, όπου η Ελλάδα παίρνει «χάλκινο» με

δείκτη 6,5 (δηλ. Το πλουσιότερο 20% του πληθυσμού, έχει

6,5 φορές περισσότερο εισόδημα, από το φτωχότερο 20%

του πληθυσμού· άστα). Σύμφωνα με άλλο δείκτη το φτω-

χότερο 25% του πληθυσμού είχε το 2014, το 8,9 του ΑΕΠ.

Το ¼ δηλαδή του πληθυσμού είχε μόνο το 1/10 του ΑΕΠ,

και λιγότερο!

Όσο κοιτάς τους αριθμούς και το πορτοφόλι σου και τους

λογαριασμούς και τις... δόσεις σου, τρελαίνεσαι. Κι επειδή

τρελαίνεσαι λατρεύεις τους βιαστές σου και δυνάστες

σου και σε πιάνει τρόμος, μπας και απαλλαγείς απ’ αυτούς

και κάνεις κουμάντο στο σπίτι σου, πέφτοντας «με τα μού-

τρα στη δουλειά», γιατί μόνο με εργατικότητα, αποδοτι-

κότητα, ευρηματικότητα αυξάνεις το εισόδημά σου, το

οποίο κατανέμεις με δίκαιη αναλογικότητα, γιατί ο αδικη-

μένος δεν αποδίδει και φθονεί.

Αλλά κάποιοι δεν θέλουν να κάνουν κουμάντο στο σπίτι

τους, γιατί τους έχει πείσει ο «γείτονας» ότι μπορεί να το

κουμαντάρει καλύτερα αυτός!

Πώς υποταχθήκαμε έτσι σαν λαός, όταν σαν σήμερα (6

Απρίλη 1941) αντιστεκόμασταν νικηφόρα σε μια ακατανί-

κητη μέχρι τότε αυτοκρατορία και τώρα καθόμαστε σούζα,

όταν μας «κουνάει το δάκτυλο» ένας (Σόι)μπλε ή ένας

μπουμ!

Ο λαός μας μου θυμίζει τη γυναίκα εκείνη που αμύνεται

«με νύχια και με δόντια» όταν θελήσεις να τη βιάσεις, ενώ

«σου κάθεται» για 50 ευρώ. Δεν δέχομαι ότι εκπορνευτή-

καμε (τουλάχιστον συνειδητά). Σίγουρα πάντως εξαπατη-

θήκαμε και εν μέρει εκμαυλιστήκαμε, παρασυρόμενοι από

δοσίλογους προαγωγούς – μικρούς, ασυνείδητους και

ιδιοτελείς πολιτικούς.

Ειλικρινά θα μπορούσα να γράψω ένα βιβλίο γι’ αυτή τη

δισέλιδη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ της ΡΩΜΗΣ, στην οποία μπήκαν

υπογραφές! Δεν πρόκειται για ...επετειακό λογύδριο.

Είναι διακήρυξη αρχών, θέσεων και δεσμευτικών  επιδιώ-

ξεων.

Για παράδειγμα, μια σημαντική προσθήκη είναι η παρα-

δοχή της δημιουργίας και λειτουργίας μιας Ε.Ε. πολλών

ταχυτήτων. Διαβάστε: «Θα προχωρούμε ενωμένοι, με δια-
φορετικούς ρυθμούς και ένταση όπου χρειάζεται, αλλά

πάντα προς την ίδια κατεύθυνση, όπως έχουμε κάνει και

στο παρελθόν, τηρώντας τις Συνθήκες και διατηρώντας

πάντα ανοιχτή την πόρτα σε εκείνους που θα θελήσουν

να συμμετάσχουν αργότερα. Η Ένωσή μας είναι ενιαία και

αδιαίρετη».

«Θα προχωρήσουμε ενωμένοι με διαφορετικούς ρυθμούς

και ένταση...» Αυτό είναι η Ευρώπη των πολλών ταχυτή-

των. Κάποιοι που μπορούν «θα τρέχουν με χίλια» και κά-

ποιοι, που τους έχουν δέσει με αλυσίδες μνημονίων και

χρεών, θα προσπαθούν ν’ ανταγωνιστούν τους πρώτους,

ματαίως. Απλά, θα πουλάνε τα σπίτια τους και τα χωράφια

τους και τη γη των προγόνων τους, ξενητευόμενοι βο-

ρείως προς ανεύρεση αρμπάιτ (εργασίας). Το λέει εξάλ-

λου η Διακήρυξη στην παράγραφο 3 «... μια Ενωση όπου

οι νέοι (...) θα μπορούν να σπουδάζουν και να αναζητούν

εργασία σε όλη την Ήπειρο· μια Ένωση ...) που θα προωθεί

την πολιτιστική πολυμορφία»! 

Και αυτό το τελευταίο (με τιρολέζικο, φουστανέλα και

μαντίλα)!

Κι ακόμα τούτο, για να γελάσετε (κλαυσίγελος): «... μια
Ένωση που θα μάχεται την ανεργία, ...και τη φτώχεια»
Τώρα, τί να πω; Τί να σχολιάσω; Θου κύριε, φυλακήν τω

στόματί μου.

Βέβαια, η «Ενωση» δεν καλλιεργεί, δεν θεσμοθετεί, δεν

προάγει την κοινωνική δικαιοσύνη και την αναλογική ισό-

τητα ή τον κοινωνισμό, δηλαδή το κοινοτικό πνεύμα. Αν-

τίθετα υπερτονίζει επανειλημμένα  τον ανταγωνισμό και

τις «ευκαιρίες», που βέβαια, δεν είναι ίσες, σε καμμιά πε-

ρίπτωση. 

Αλληλεγγύη!

Να κλείσουμε τον παρόντα «φιλιππικό» με την εξαγγελ-

λόμενη, ευαγγελιζόμενη και «συνταγματικά»3 κατοχυρω-

μένη αλληλεγγύη! Ποια ερμηνεία δίνετε στον όρο

«αλληλεγγύη»; Αλληλοβοήθεια, αλληλοϋποστήριξη... Δεν

είναι ακριβώς έτσι.

Αλληλεγγύη (αλληλο+εγγύη-εγγύηση), αμοιβαία εγγύηση

ή αναγνώριση αμοιβαίων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων.

Ο ίδιος ο Μπαμπινιώτης δίνει αποκλίνουσες ερμηνείες σε

δύο διαφορετικά λεξικά4, «αμοιβαία εγγύηση», στο ένα

και στο άλλο, «σχέση αμοιβαίας ηθικής και υλικής υποστή-

ριξης».

Οι εταίρες μας χώρες επιλέγουν την απ’ το Βυζαντινό Δί-

καιο πηγάζουσα ερμηνεία, της αμοιβαίας εγγύησης δι-

καιωμάτων και υποχρεώσεων, με ιδιαίτερη βαρύτητα στο

δεύτερο σκέλος· αυτό των υποχρεώσεων. «...Ε.Ε. ισχυρό-

τερη και πιο ανθεκτική, (στις «προκλήσεις» παγκοσμίως

και «στο εσωτερικό της: περιφερειακές συρράξεις, τρο-

μοκρατία, αυξανόμενες μεταναστευτικές πιέσεις») «πιο

ανθεκτική, μέσα από ακόμα μεγαλύτερη ενότητα και αλ-

ληλεγγύη». Εδώ, οι εταίρες μας, δεν άλλαξαν το καθιε-

ρωμένο περιεχόμενο των λέξων. Εκαναν απλώς επιλογή!

Ωστε άλλο λένε ή μπορούν να ερμηνεύσουν αυτές, κι

άλλο να καταλαβαίνουμε εμείς.

Πάντως δεν εννοούν ότι θα μας πετάξουν ένα σωσίβιο

όπως τώρα που πνιγόμαστε, αλλά «θα μας γδύσουν», για

να μας έχουν συνέχεια στο νερό, με το λογικοφανές, μά-

λιστα, επιχείρημα ότι τα ρούχα και τα παπούτσια – όπως

και η δημόσια και ιδιωτική περιουσία – μας βαραίνουν!

―――――
1. Θουκιδίδου: ΙΣΤΟΡΙΑΙ, βιβλ. Γ’ 82, 4 «Καὶ τὴν εἰωθυῖαν ἀξίωσιν τῶν

ὀνομάτων ἐς τὰ ἔργα ἀντήλλαξαν τῇ δικαιώσει».

2. Πηγή Eurostat: AMPE, Naftemporiki.gr

3. Συνθήκη της ΛΥΣΑΒΩΝΑΣ

4. Μπαμπ: ‘Ετυμολογικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας» & “Λεξικό Για

το σχολείο και το Γραφείο”.

Αλληλεγγύη 

στις υποχρεώσεις!

Τουαλέτες στην Πλατεία Βάρκιζας
τοποθετεί ο Δήμος 3Β Σελ. 7

Η Ανάσταση του Λαζάρου γιάννης κορ-

ναράκης Σελ. 8

Ο θάνατος και η Ανάσταση Φαίδρα Φραγ-

κομανώλη - Κοκκόλα Σελ. 9

Ζητούνται άντρες για ...ξάπλα Σελ. 10

ΕΦΚΑ - τρέλας Σελ. 11

“Πλειστηριασμοί, η μάστιγα κατά της
ιδιοκτησίας μας» Σελ. 13

Θαλής - Αίγυπτος - Πυραμίδες 
Πέτρου Ιωαννίδη Σελ. 14

ΕΠΑΜ, Το χρέος να διαγραφεί μονο-
μερώς Σελ. 19

Διαβάστε ακόμη

O Δήμος 3Β συνεδριάζει

Στην 7η ειδική συνεδρίαση του 2017 καλεί ο Δήμος 3Β,

την 10η Απριλίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 5.30μ.μ., για

συζήτηση και λήψη απόφασης για 39 θέματα στην ημερή-

σια διάταξη.

Λεπτομέρειε: www.ebdomi.com/προσεχή γεγονότα.
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«LET’S DO IT GREECE 2017» 

Tην Κυριακή 2 Απριλίου 2017 χιλιάδες πολίτες

βγήκαν στους δρόμους καθαρίζοντας, φυτεύον-

τας και ομορφαίνοντας τη χώρα. Χιλιάδες ση-

μεία, χιλιάδες πολίτες συμμετείχαν σε όλη τη

χώρα. Πάρα πολλοί Δήμοι, φορείς και απλοί πο-

λίτες.

ΣΤΟ ΚΟΡΩΠΙ 

Για έκτη χρονιά, ο Δήμος Κρωπίας, το ΝΠΔΔ Σφηττός, το-

πικοί σύλλογοι και ιδιωτικοί φορείς συμμετείχαν στην πα-

νελλαδική δράση. Mε μπροστάρη τη Δημοτική Αρχή, μέλη

της Εθελοντικής Ομάδας του τομέα Δασοπροστασίας και

Δασοπυρόσβεσης, μέλη συλλόγων  και πολίτες, συναντή-

θηκαν στην παραλία του Αγίου Δημητρίου Κορωπίου και της

Γαλάζιας Ακτής Σαρωνικού, στον Καρελλά και αλλού και

καθάρισαν και ανέπτυξαν δράση που αφορά την ανακύ-

κλωση.

Ο Σύλλογος  Αγίας  Μαρίνας Kορωπίου

Ο Προοδευτικός Εξωραϊστικός Σύλλογος  Αγίας  Μαρίνας

Κρωπία με την Εθελοντική Ομάδα του  έγραψε ιστορία.

Ξεσήκωσε την Αγία Μαρίνα και μεγιστοποίησε την σημασία

αυτής της συμβολικής δράσης:   «Καθαρίζουμε και ομορ-
φαίνουμε την Αγία Μαρίνα»

Την ευχαριστούμε που μας εμπνέει να συνεχίσουμε  δυνα-

μικά, γράφει χαρακτηριστικά το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

Περισσότεροι από 20 σύλλογοι, Σχολεία, φορείς και πολίτες

συμμετείχαν σε εθελοντικές δράσεις καθαρισμού και φροντί-

δαν παραλιών σε όλες τις κοινότητες, δίνοντας το μήνυμα του

εθελοντισμού και της περιβαλλοντικής συνείδησης. 

Παρών σε περισσότερες από 12 δράσεις ήταν και ο Δήμαρ-

χος, Γιώργος Σωφρόνης, ο οποίος ανέφερε: «Η τοπική κοι-
νωνία του Δήμου Σαρωνικού αποδεικνύει σε κάθε ευκαιρία
ότι διαθέτει ανεπτυγμένα τα αντανακλαστικά του εθελον-
τισμού και της κοινωνικής προσφοράς».
Στις δράσεις του Σαρωνικού συμμετείχε και ο αντιπεριφε-

ρειάρχης Ανατ. Αττικής Πέτρος Φιλίππου, στον  δράση κα-

θαρισμού και φροντίδας των δέντρων από την αναδάσωση

του 2007 στο Πάνειο Όρος.

ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

Τέχνη στην παραλία του Καλού Γιαλού 

Ενώνοντας τις δυνάμεις μας και πάνω απ’ όλα τη θέλησή

μας για ένα πιο καθαρό Περιβάλλον, καταφέραμε μέσα σε

μία μόνο ημέρα, να κάνουμε ακόμα πιο όμορφη την παραλία

του Καλού Γιαλού, στο Πόρτο Ράφτη.

Μικροί και μεγάλοι ζωγράφοι, από το παιδικό και εφηβικό

τμήμα Ζωγραφικής & Δημιουργικής Απασχόλησης του Προ-

γράμματος «Αθλητισμός και Πολιτισμός για Όλους», του

Δήμου Μαρκοπούλου, επιμελήθηκαν την σκάφη συλλογής

ογκωδών απορριμμάτων, με την «ελεύθερη ζώνη» έκφρα-

σης, και πολλές άλλες δράσεις.

«Ο Δήμος Μαρκοπούλου, μαζί με Εθελοντές πολίτες, Μα-
θητές και Συλλόγους, αποδείξαμε ότι όλοι μαζί ΜΠΟ-
ΡΟΥΜΕ! Ευχαριστούμε όλους όσοι συμμετείχαν σ’ αυτή
την δράση Καθαριότητας και Ευαισθητοποίησης και ανανε-
ώνουμε το ραντεβού μας για του χρόνου», σημείωσε ο Δή-

μαρχος Σωτήρης Μεθενίτης!

ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι δράσεις που διοργάνωσε ο

δήμος Διονύσου, σε συνεργασία με τις Δημοτικές Κοινότη-

τες.

Μαθητές, μέλη εξωραϊστικών και πολιτιστικών συλλόγων,

μέλη εθελοντικών ομάδων Πολιτικής Προστασίας, σχολεία

και τοπικοί φορείς ένωσαν τις δυνάμεις τους και πήραν

μέρος στις δράσεις, πραγματοποιώντας εργασίες καθαρι-

σμού, ανάπλασης, φύτευσης και καλλωπισμού.

Ο Δήμαρχος Διονύσου Διονύσης Ζαμάνης παραβρέθηκε

στην εθελοντική περιβαλλοντική εκστρατεία και δήλωσε

σχετικά: «Το πρόγραμμα Let’s do it έχει συμβολικό αλλά και
ουσιαστικό χαρακτήρα. Οι δημότες με τη δράση τους προ-
σέφεραν στην αισθητική αναβάθμιση του τόπου μας και
ταυτόχρονα ευαισθητοποίησαν ακόμη περισσότερους συμ-
πολίτες μας».

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ “ΠΟΛΙΤΕΙΑ” ΒΟΥΛΑΣ

Ο Εξωραϊστικός Σύλλογος Πολιτεία Βούλας συμμετείχε με

τον καθαρισμό των παραλιών της Βούλας με τον πρόεδρο

Στέλιο Γκίκα και τον Γεν. Γραμματέα Θέμη Κοσσίδα και

ομάδα μελών και εθελοντών. Καθάρισαν τις παραλίες που

γειτνιάζουν στην περιοχή του "Κόκκινου Βράχου" Βούλας.

Δημοτικό Σχολείο Βάρκιζας 

Με πρωτοπόρες δράσεις συμμετείχε το Δημοτικό Σχολείο

Βάρκιζας, με τη συμμετοχή εκπαιδευτικών, μαθητών, του

συλλόγου γονέων καθώς επίσης πολλών άλλων  γονέων

ανά τάξη.

Πραγματοποιήθηκαν δράσεις που αφορούσαν καθαριότητα,

βάψιμο, αξιοποίηση του πρασίνου και επίσης με τη βοήθεια

της εκπαιδευτικού των εικαστικών, κας Παναγιώτας Στάϊ-

κου – Δρακοπούλου, στην κατασκευή επιδαπέδιων παιχνι-

διών (φιδάκι – κουτσό). 

ΟΙ ΝΑΥΤΟΠΡΟΣΚΟΠΟΙ ΒΟΥΛΑΣ
Στο Δημοτικό Κοιμητήριο Βούλας βρέθηκαν μέλη του 3ου

Συστήματος Ναυτοπροσκόπων, Βούλας, (τοπικό τμήμα Βού-

λας) με την εθελοντική Πυροπροστασία Νότιου Υμηττού,

όπου καθάρισαν τον περιβάλλοντα χώρο.
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Tο Εθνικό Αρχαιολογικό Mουσείο  προσκαλεί τους μι-

κρούς επισκέπτες να πάρουν μέρος στις ειδικά σχε-

διασμένες εκπαιδευτικές δράσεις του στις

πασχαλινές διακοπές στις 11 και 12 Απριλίου 2017.

Μέσα από τις δράσεις αυτές τα παιδιά θα αξιοποι-

ήσουν τον ελεύθερο χρόνο τους, ενεργοποιώντας τη

φαντασία και αναπτύσσοντας τη δημιουργικότητά

τους.

Φέτος θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε

εκπαιδευτικά προγράμματα με τίτλο «Το ταξίδι του
Οδυσσέα» και «Ταξιδεύοντας στον χρόνο με τον
Οδυσσέα» με αφορμή τη νέα περιοδική έκθεση του

Μουσείου «Οδύσσειες». Οι μικροί φίλοι θα περιηγη-

θούν ευχάριστα στην περιοδική έκθεση, θα συμμετά-

σχουν σε βιωματικές δράσεις και θα κατασκευάσουν

πασχαλινές κατασκευές, εμπνευσμένες από σχετικά

εκθέματα.

Ημέρες και Ώρα διεξαγωγής:

Μ. Τρίτη 11 Απριλίου 2017 «Το ταξίδι του Οδυσσέα» 

για παιδιά Νηπιαγωγείου, Α΄ και Β΄ τάξεων Δημοτι-

κού, 11:00 – 12:30

Μ. Τετάρτη 12 Απριλίου 2017 «Ταξιδεύοντας στον
χρόνο με τον Οδυσσέα» για παιδιά ηλικίας Γ΄ έως

ΣΤ΄ τάξης Δημοτικού, 11:00 – 12:30

Όλες οι εκπαιδευτικές δράσεις παρέχονται δωρεάν

για τα παιδιά. Απαραίτητες οι δηλώσεις συμμετοχής,

κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης.

Ο αριθμός των θέσεων είναι περιορισμένος λόγω του

εικαστικού εργαστηρίου. 

Τηλ. επικοινωνίας: 2132144891

Fax: 210 8213 573,  Email:  eam@culture.gr 

«Το ταξίδι του Οδυσσέα - 
Ταξιδεύοντας στο χρόνο με τον Οδυσσέα»

Βιβλία με έκπτωση 50%

Kαι φέτος το Πάσχα για 5η συνεχή χρονιά, oι ΕΚΔΟ-

ΣΕΙΣ ΜΕΛΙΣΣΑ, την Κυριακή 9 Απριλίου 2017 από

τις 11:00-18:00, όλες οι εκδόσεις για ΜΙΑ & ΜΟΝΑ-

ΔΙΚΗ ΗΜΕΡΑ με έκπτωση 50%, (παιδικές, συλλεκτι-

κές και νέες εκδόσεις 35%)  στο κατάστημα (Σκουφά

58 & Σίνα, Κολωνάκι) και online.

Μπορείτε να αποστείλετε τις παραγγελίες σας στο

info@melissabooks.com

Διήμερη εκδρομή στη 

Βυτίνα, Δημητσάνα και...

Ο Εξωραϊστικός Σύλλογος “Ευρυάλη” Βούλας ορ-

γανώνει διήμερη εκδρομή στις 6 & 7 Μαΐου, στη Βυ-

τίνα, Δημητσάνα, Λαγκάδια, Σπήλαιο Λημνών,

Καλάβρυτα, Αγία Λαύρα, Μέγα Σπήλαιο.

πληροφορίες Δημ. Ζησιμόπουλο 6974017018

Δημ. Κανακάρη       6955460828

«Colossal»

Το Δημοτικό Κινηματοθέατρο Μαρκοπούλου «Άρτε-

μις» παρουσιάζει από Πέμπτη 6 έως και την Τε-

τάρτη, 12 Απριλίου την κωμωδία δράσης

«Colossal». Προβολές: 9.15 μ.μ.
Σκηνοθεσία: Νάτσο Βιγκαλόντο

Ηθοποιοί: Αν Χάθαγουει, Νταν Στίβενς, Τζέισον Σουντέι-

κις, Τιμ Μπλέικ Νέλσον, Όστιν Στόουνγελ

Η Γκλόρια (Αν Χάθαγουει) χάνει ξαφνικά τη δουλειά και τον φίλο

της, τον Τιμ (Νταν Στίβενς). Απελπισμένη, επιστρέφει στην μικρή

κωμόπολη που γεννήθηκε, όπου και επανασυνδέεται με τον παι-

δικό της φίλο, τον Όσκαρ (Τζέισον Σουντέκις), έναν καλοπροαί-

ρετο ιδιοκτήτη μπαρ, ο οποίος μαζί με τους φίλους του (Τιμ

Μπλέικ Νέλσον, Όστιν Στόουνγελ), την παρασύρουν στο ποτό...

Τα πράγματα αρχίζουν να παίρνουν μία… περίεργη τροπή, όταν

η Γκλόρια ανακαλύπτει με τρόμο, ότι ένα αδηφάγο τέρας, που

βρίσκεται στη Σεούλ, μιμείται κάθε της κίνηση...

Eπίσης συνεχίζονται για 2η εβδομάδα «Τα Στρουμ-
φάκια: Το Χαμένο Χωριό», με προβολές: 5.30 μ.μ.

Γενική είσοδος: 7 Ευρώ. Κάθε Τετάρτη, δυο εισιτή-

ρια στην τιμή του ενός, μόνο με 7 Ευρώ!

ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΘΗΝΩΝ &

ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ 2017

Κατάμεστο  το θέατρο (4.4) στην Πειραιώς 260 από δη-

μοσιογράφους  και ανθρώπους του θεάματος για τη συ-

νέντευξη Τύπου του καλλιτεχνικού διευθυντή του

Φεστιβάλ Αθηνών Βαγγέλη Θεοδωρόπουλου. Ανακοινώ-

θηκε επισήμως το φετινό πρόγραμμα του Φεστιβάλ Αθη-

νών και Επιδαύρου, το οποίο αποτελεί μια σταθερή αξία

για την παιδεία, την καλλιέργεια, και τη διαμόρφωση της

σύγχρονης ταυτότητας.

Φέτος είναι μια χρονιά “εγκαινίων” όπως ανακοίνωσε ο B.

Θεοδωρόπουλος, καθώς εγκαινιάζονται νέοι θεσμοί, συ-

νεργασίες, και ανοίγματα εντός του Φεστιβάλ.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην αναφορά του διεθνούς θε-

ρινού σχολείου αρχαίου δράματος το οποίο θα λειτουρ-

γήσει για πρώτη φορά, και απευθύνεται σε σπουδαστές

και σπουδάστριες ακαδημιών θεάτρου και δραματικών

σχολών από όλο τον κόσμο.

Το “Λύκειο Επιδαύρου” θα έχει τη δυνατότητα να φιλοξε-

νήσει έως 100 σπουδαστές σε 8 διαφορετικούς κύκλους

σεμιναρίων, και η θεματική του θα είναι για φέτος ή

“Έλευση του ξένου”, όπως αποτυπώνεται σε κείμενα της

αρχαιότητας αλλά και όπως καθρεπτίζεται στο διάλογο

ανάμεσα στο αρχαίο δράμα και το ιστορικό παρόν.

Είναι φανερό ότι η ανησυχία για το μεταναστευτικό και

την προσφυγική κρίση διαποτίζει συνολικά με ποικίλους

τρόπους το πρόγραμμα του Φεστιβάλ.

Η συγκεκριμένη θεματική θα κυριαρχεί επίσης σε όλες τις

παραστάσεις του αρχαίου και του μικρού θεάτρου της

Επιδαύρου, ενώ για το 2018 ανακοινώθηκε ότι το θέμα θα

είναι “Πολιτεία και πολίτες”.
Στόχος του καλλιτεχνικού διευθυντή είναι η σύνδεση της

καλλιτεχνικής διαδικασίας με την εκπαίδευση και το διά-

λογο στο χώρο των παραστατικών τεχνών.

Η ίδρυση του “Λυκείου Επιδαύρου” έρχεται να καλύψει το

κενό ενός διεθνούς κέντρου έρευνας πάνω στο αρχαίο

δράμα στον τόπο που γεννήθηκε.

Εκτός από πηγή πνευματικής ανάπτυξης, θα προσφέρει

και οικονομική ανάπτυξη σε ολόκληρη την περιοχή της

Επιδαύρου.

Ο δεύτερος σημαντικός θεσμός εντός του Φεστιβάλ που

εγκαινιάζεται φέτος είναι το “Άνοιγμα στην πόλη”, καθώς

θα πραγματοποιηθούν δράσεις σε μη θεατρικούς χώρους,

ακτιβιστικές παρεμβάσεις, ποιητικές και μουσικές παρα-

στάσεις.

Μια μεγάλη γιορτή, μια μεγάλη και ανοιχτή καλλιτεχνική

πλατφόρμα που θα φτάσει έως την Ελευσίνα, η οποία θα

είναι η πολιτιστική πρωτεύουσα του 2021.

Το Φεστιβάλ δίνει έμφαση στη νεανική δημιουργία και

πρωτοτυπεί φέτος, δημιουργώντας και θεσμοθετώντας

μια προφεστιβαλική περίοδο η οποία θα φιλοξενήσει δύο

αυτοδιαχειριζόμενες πλατφόρμες που περιλαμβάνουν

ένα σύνολο νεοσύστατων θεατρικών ομάδων και ένα σύ-

νολο από περφόρμανς σχετικών με την φυλετική και σω-

ματική ταυτότητα: το δημοφιλές “Bob Festival” και την

πλατφόρμα “Sound Acts”, από τις 22 έως τις 28 Μαΐου

στην καρδιά του Φεστιβάλ, στην Πειραιώς 260.

Παρούσα ήταν η Υπουργός Πολιτισμού Λυδία Κονιόρδου,

η οποία δήλωσε ότι θα καταβάλει συνεχώς κάθε προσπά-

θεια υποστήριξης υπό τις καλύτερες συγκυρίες.

Τζωρτζίνα Καλέργη

Εκθεση ζωγραφικής από
την “Ανοιχτή Αγκαλιά”

Τα παιδιά του Κέντρου Ημέρας Κορωπίου δημιουργούν

Το Εργαστήριο Εικαστικών του Κέντρου Ημέρας των

Φ.Κ.Π.Ι. ‘‘Ανοιχτή Αγκαλιά’’ διοργανώνει έκθεση ζωγραφι-

κής στη Βιβλιοθήκη του Δήμου Κορωπίου, από την Τρίτη 4

Απριλίου έως τη Μ. Τρίτη 11 Απριλίου, 10:00 – 17:00. 

Στην έκθεση θα παρουσιαστούν τα έργα ζωγραφικής και οι

κατασκευές των παιδιών του Κέντρου Ημέρας. 

Το Σάββατο, 8 Απριλίου, 11:00 – 13:00 θα διεξαχθεί δημι-

ουργικό εργαστήρι για παιδιά.  Κατά τη διάρκεια του εργα-

στηρίου, τα παιδιά  θα έχουν την ευκαιρία να

δημιουργήσουν ανοιξιάτικες και πασχαλινές κατασκευές

χρησιμοποιώντας διάφορα χρώματα και υλικά.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της έκθεσης, θα υπάρχει στο χώρο

της βιβλιοθήκης πασχαλινό bazaar του σωματείου των

Φ.Κ.Π.Ι. ‘‘Ανοιχτή Αγκαλιά’’.
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Πασχαλινή Συναυλία 

"REQUIEM" στην Παλλήνη

Ένα από τα κορυφαία έργα όλων των εποχών, το Requiem του W. A. Mozart,

θα παρουσιαστεί στο Πολιτιστικό Κέντρο Γέρακα από τη Φιλαρμονική Ορχήστρα

του Δήμου Παλλήνης με τη συμμετοχή της Χορωδίας Εκπαιδευτικών Μουσικής

της Περιφέρειας Αττικής & της Χορωδίας Αποφοίτων Μουσικού Σχολείου

Παλλήνης, την Κυριακή 9 Απριλίου 2017 και ώρα 20:00. 

Η συναυλία δίνεται με αφορμή την ακολουθούσα Μεγάλη Εβδομάδα των Παθών

και το Πάσχα.   Η είσοδος είναι ελεύθερη και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας

με Δελτίο Εισόδου που παραλαμβάνεται από το Πολιτιστικό Κέντρο

Γέρακα.(Κλειτάρχου & και Αριστείδου)

Η συναυλία διοργανώνεται από το Δήμο Παλλήνης και την Κοινωφελή Επιχεί-

ρηση του Δήμου Παλλήνης
Συντελεστές της συναυλίας:

Διεύθυνση Ορχήστρας: Σπύρος Μπάκος - Διεύθυνση Χορωδιών: Φαίδρα Γιαννέλου

“Δός μοι τοῦτον τόν ξένον”
Ελληνόφωνοι και Αραβόφωνοι Βυζαντινοί
Ύμνοι  της Μεγάλης Εβδομάδας

Μια μουσικοθεατρική παράσταση που εμπνέεται από το  αποκορύφωμα του Θεανθρώπι-

νου Πάθους και αναζητά τις κοινές συνιστώσες του με την  προσφυγιά. Μέσα από ύμνους

τόσο στα Αραβικά όσο και στα Ελληνικά, αλλά και μέσα από ποιητικά και λογοτεχνικά

έργα, επιχειρείται ένα οδοιπορικό στα Θεία Πάθη, όπου μέσα από παραλληλισμούς σκια-

γραφούνται τα κοινά σημεία με τον Γολγοθά της προσφυγιάς. Οι δοκιμασίες, οι ατιμώσεις

και οι προπηλακισμοί, η Σταύρωση, μα πάνω από όλα η Ανάσταση του Χριστού, ιδωμένα

μέσα και από το ανθρώπινο βίωμα. ΤΡΙΤΗ 11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ, ΩΡΑ 9Μ.Μ.

Μια βραδιά συνοδοιπορίας Θεού και ανθρώπων μέσα από το σμίξιμο δύο πολιτισμών και

δύο λαών. Άσματα και λογοτεχνικά κείμενα για τα Πάθη, αλλά και για την Ανάσταση,

Θεού και ανθρώπων. Από τον διάσημο λαϊκό θρήνο Wa habibi, ως το Χριστός Ανέστη.

Ερμηνεύει η Αθηνά Χιώτη.

Συμμετέχουν οι: Στέφανος Γανωτής: Αφήγηση και λύρα /  Νίκος Παραουλάκης: Νέυ /

Κωνσταντία Δούκα: Ούτι

Κέντρο Πολιτισμού Ιδρυμα Νιάρχος  Λ. Α. Συγγρού 364, Καλλιθέα,   Τηλ.: 21 6809 1000

«Λίγο Πριν το Πάσχα» 

στο Δήμο 3Β

Ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, μέσω του Ορ-

γανισμού Αθλητισμού Πολιτισμού και Παιδικής Αγω-

γής (ΟΑΠΠΑ) γιορτάζει το Πάσχα με ένα πλούσιο

πρόγραμμα εκδηλώσεων με τίτλο «Λίγο πριν το

Πάσχα» το οποίο απευθύνεται σε παιδιά και ενήλικες.

Το Σάββατο 8 Απριλίου στις 11:00  το πρωί η κεν-

τρική πλατεία της Βούλας, η Πλατεία Ιμίων, θα  γεμί-

σει μουσική, ξυλοπόδαρους, εμψυχωτές, εργαστήρια

κατασκευών  και πολλά διαδραστικά παιχνίδια σε μια

Πασχαλινή γιορτή για τα παιδιά. Επίσης θα λειτουρ-

γήσει εργαστήρι λαμπάδας όπου τα παιδιά θα έχουν

την ευκαιρία να δημιουργήσουν τη δική τους λαμ-

πάδα. 

Στη συνέχεια, στις 13.00, ο Λαογραφικός Όμιλος

Βάρης «ΣΕΜΕΛΗ», θα παρουσιάσει χορούς και τρα-

γούδια των πασχαλιάτικων-εθίμων.

«Σε Υμνούμεν»

Το βράδυ του Σαββάτου 8 Απριλίου στις 19:30 στο

Δημοτικό Θέατρο Βάρης (Άττιδος 1), σε μία συναυλία

με τίτλο «Σε Υμνούμεν», θα αποδοθούν έργα εκκλη-

σιαστικής υμνωδίας  από τη μικτή χορωδία Βάρης με

σολίστα τον βαρύτονο Ηλία Τηλιακό και σε ρόλο ανα-

γνώστη ο ηθοποιός Τάσος Αλατζάς, υπό τη καλλιτε-

χνική διεύθυνση του Αιμίλιου Γιαννακόπουλου. 

Η είσοδος σε όλες τις εκδηλώσεις είναι ελεύθερη.

“Τραγούδια του Ουρανού”
Την Κυριακή 9 Απριλίου και ώρα 12:00 στο πολιτι-

στικό κέντρο «ΙΩΝΙΑ» η χορωδία της Βουλιαγμένης

με τους «AMBERLINK ENSEMBLE» θα διοργανώ-

σουν μια πασχαλινή εκδήλωση με εκκλησιαστικό πε-

ριεχόμενο εμπνευσμένη από τα Θεία Πάθη. 

Μια μοναδική βραδιά 
με ύμνους της Μ. Εβδομάδας

Την Κυριακή των Βαΐων, 9-4-17, στις 8 μμ, στον "πολυ-

χώρο" του Δικτύου Σαρωνικού (Λ.Καλυβίων-Λαγονησίου

165), μπορείτε να παρακολουθήσετε μια μοναδική βραδιά

με τους εξαιρετικούς ύμνους της Μ.Εβδομάδας, ζωντανά

από τα μέλη της Μουσικής Αρμονίας Σαρωνικού, το μου-

σικό σχήμα του Δικτύου Σαρωνικού.

Κρατήσεις στο: 6946-268384.

Αξία πρόσκλησης: 3 ευρώ. Θέσεις περιορισμένες.

Θα προσφερθούν: χυμοί και νηστίσιμα βουτήματα...

Απαραίτητη η κράτηση θέσης.

Ρεσιτάλ «Mάνος Χατζιδάκις»

Η Εθνική Λυρική Σκηνή και ο Σείριος, παρουσιάζουν τέσ-

σερις κύκλους τραγουδιών του Μάνου Χατζιδάκι, με την

υψίφωνο Μαρία Κωστράκη και τον Λευτέρη Μιχαλό-

πουλο στο πιάνο, τη Μεγάλη Τρίτη 11 Απριλίου στις

20.30, στην Εναλλακτική Σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκη-

νής (ΕΛΣ) στο Κέντρο Πολιτισμού Ι.Σ.Ν.

Πρόκειται για τα έργα Ο κύκλος του C.N.S. (1952), Ο Μεγά-

λος Ερωτικός (1972), Ο Ματωμένος Γάμος (1947) και O Κα-

πετάν Μιχάλης (1966). Μέσα από τα έργα αυτά, τα οποία

συνέθεσε σε διαφορετικές δημιουργικές περιόδους, ο Χατζι-

δάκις μιλά ποιητικά για την απώλεια, την ενοχή, τον έρωτα,

τον θάνατο, τον πόλεμο και την ελευθερία.

Ο Γιώργος Χατζιδάκις σημειώνει: “Ο Μάνος Χατζιδάκις θεω-

ρούσε την ανθρώπινη φωνή ως συγκλονιστική δυνατότητα

έκφρασης του ψυχισμού  και της σκέψης μας. Σε αυτό το ρε-

σιτάλ η Μαρία Κωστράκη, αληθινή και ποιητική, μας αποκα-

λύπτει το τραγούδι του με τον πιο αυθεντικό τρόπο”.

Τιμές εισιτηρίων €20, €15, Φοιτητικό, παιδικό: € 10

Προπώληση στα ταμεία της ΕΛΣ στο ΚΠΙΣΝ (καθημερινά

09.00-21.00) & στο nationalopera.gr.

Comicdom Con Athens 2017 

Το μεγαλύτερο ελληνικό φεστιβάλ αποκλειστικά αφιερω-

μένο στα comics, ανοίγει τις πύλες του για 12η συνεχή

χρονιά, πάντα με ελεύθερη είσοδο.

Στις 7, 8 & 9 Απριλίου 2017, στην Ελληνοαμερικανική

Ένωση, το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος και τους πλησίον

δρόμους πλήθος εκδηλώσεων μετατρέπουν μια ολόκληρη

γειτονιά της Νεάπολης σε πραγματική γιορτή των comics.

Το Φεστιβάλ διοργανώνουν η Comicdom Press, η Ελληνο-

αμερικανική Ένωση, το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος και o

Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού & Νεολαίας Δήμου

Αθηναίων. Η διοργάνωση πραγματοποιείται σε συνεργασία

με το Athens Culture Net – το Δίκτυο Πολιτισμού της Αθή-

νας του Δήμου Αθηναίων (αποκλειστικός Δωρητής του Δι-

κτύου είναι το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος).

Συνεχίζοντας την παράδοση παρουσίας διεθνών προσκε-

κλημένων από όλες τις γεωγραφικές και καλλιτεχνικές

σχολές της Ένατης Τέχνης, η φετινή διοργάνωση έχει ήδη

ανακοινώσει τους οκτώ πρώτους καλεσμένους της.

Λεπτομέρειες στο www.ebdomi.com/προσεχή γεγονότα.
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Απολογισμό πεπραγμένων της Δημοτικής πλειοψη-

φίας, παρουσίασε και τυπικά ο δήμαρχος των 3Β στην

ειδική συνεδρίαση της 5ης Απριλίου  2017. Και λέμε

τυπικά, γιατί τον ίδιο απολογισμό είχε παρουσιάσει

σε εκδήλωση της παράταξής του στο Καβούρι πριν

από λίγο καιρό.

Βέβαια στη συνεδρίαση μετά τον απολογισμό του δη-

μάρχου, είχαν τη δυνατότητα να εκφράσουν την

άποψή τους και οι επικεφαλής των παρατάξεων της

αντιπολίτευσης και οι δημοτικοί σύμβουλοι, αλλά και

οι πολίτες. Οι πολίτες που αριθμούσαν τον αριθμό

πέντε(;) στο ακροατήριο.

Δεν γνωρίζω πόσοι το έμαθαν και δεν προσήλθαν ή

αδιαφόρησαν. Γιατί σε αντίθεση με την προχθεσινή

συνεδρίαση, που ανακοινώθηκε μόνο μέσω της ιστο-

σελίδας του Δήμου και του Τύπου (αυτοβούλως), η

προηγούμενη εκδήλωση είχε αθρόα προσέλευση

μετά από διπλο-τριπλοκαλέσματα.

Την ευθύνη για την προσέλευση των πολιτών βέβαια

φέρει όλο το σώμα του Δημοτικού Συμβουλίου, γιατί

και η αντιπολίτευση θα έπρεπε να ενδιαφέρεται να

ακούσουν οι πολίτες τις απόψεις τους για το έργο

της δημοτικής πλειοψηφίας.

Στον απολογισμό είχαμε αναφερθεί εκτενώς στην

προηγούμενη παρουσίαση. Θα αναφερθούμε με δύο

λόγια, όσα περίπου είπανε οι επικεφαλής  των παρα-

τάξεων.

“Η πορεία του Δήμου είναι στη
σωστή κατεύθυνση”

Σπύρος Πανάς: Παρακολούθησα με προσοχή την παρου-
σίαση του δημαρχου, η οποια ηταν πολύ αναλυτική. Εχω
πει πολλές φορές, η παράταξή μας είναι μαζί στα θετικά και
όταν βλέπει κάτι αρνητικό, είτε μέσω του δημάρχου, είτε
μέσω των δομών του Δήμου, εκφράζει την άποψή της
πάντα για το καλό της πόλης. Ετσι λειτουργούμε και έτσι
θα συνεχίσουμε να λειτουργούμε αγαπητέ κε Δήμαρχε· στο
θετικό έργο το οποίο τις περισσότερες φορές εξελίσσεται
αρκετά γρήγορα. Και γι’ αυτές τις αντιλήψεις μου πολλές
φορές, από διαφόρους πολίτες, είτε από συνεργάτες κα-
τακρίνομαι. 
Ο λαός εξέλεξε δήμαρχο τον Γρ. Κωνστατέλλο...

Το έργο υπογράφουν 
οι διοικήσεις του Δήμου!

Δημήτρης Δαβάκης: Ο απολογισμός γίνεται κατά νόμο και
είναι ετήσιος. Στα πλαίσια της υποχρέωσης της δημοτικής
Αρχής θα περίμενε κανείς να έχουμε στα χέρια μας ενημε-
ρωτικά με την υπογραφή της Δημοτικής Αρχής και όχι υπη-
ρεσιακών υπαλλήλων. Με ξένισε αυτό το γεγονός. Δεν
κρίνονται αυτοί στην παρούσα φάση. 
Σήμερα θα ήθελα να ακούσουμε δημότες και φορείς που
δεν υπάρχουν...
Διαβάζοντας τα εισηγητικά των υπαλλήλων είδα μεγάλη
λίστα από μελέτες. Ο δρόμος είναι μακρύς...

Kαλές οι μελέτες
αλλά να προχωρήσουν...

Θάνος Ματόπουλος:  θέλω να συγχαρώ τα στελέχη του
Δήμου που υλοποίησαν αυτό το έργο που είδαμε και στην
πλάτη τους θα είναι και η υλοποίηση του υπολοίπου.
Κατέθεσε κάποιες παρατηρήσεις και παράπονα πολιτών,

όπως το κόψιμο των δέντρων που γίνεται εσπευσμένα και

τα κούτσουρα με τις ρίζες μένουν για χρόνια...

Για τον όρμο Ζώσκα στο Καβούρι, που αποψιλώνεται από

τους νέους ενοικιαστές του αναψυκτηρίου. 

Σημείωσε ότι καλό είναι όσες μελέτες έχουν ώριμες να

φροντίσουν να τις υλοποιήσουν για να δώσουν μία ανάσα

στην καθημερινότητα των πολιτών.

Πλήρης εγκατάλειψη στη Βάρκιζα, 
στη Βουλιαγμένη

Δημοσθένης Δόγκας: Καθημερινά οι υπηρεσίες παράγουν

έργο και κανείς δεν αμφισβητεί ότι ζούμε σε έναν Δήμο

που λειτουργεί. Η δική μας κριτική είναι προγραμματική,

κρίνει τις πολιτικές επιλογές της Διοίκησης και τις στρατη-

γικές επιλογές της που καθορίζουν την πορεία του Δήμου.

Είναι αυτός ο ρόλος που μας έδωσαν οι δημότες, να ελέγ-

χουμε τη Δημοτική Αρχή, να επισημαίνουμε τα κακώς κεί-

μενα, να καταγγέλλουμε οτιδήποτε ξεφεύγει από το

πλαίσιο της εξυπηρέτησης του δημόσιου συμφέροντος.

Στα πλαίσια αυτά ο Δ. Δόγκας επεσήμανε κάποια κακώς

κείμενα και στις τρεις ενότητες του Δήμου.

Στo κέντρο της Βούλας, η στάθμευση είναι άλυτη. Ο πεζό-

δρομος της πλατείας γέμισε με τζαμαρίες και κουβούκλια.

Στη Βάρη δεν κατασκευάστηκε ούτε 1 μέτρο πεζοδρομίου. 

Η Βάρκιζα έχει γίνει φιλόξενη μόνο για Ρομά και αφιλό-

ξενη για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της. 

Η Βουλιαγμένη μοιάζει πιο παρατημένη από ποτέ. Η στάθ-

μευση οχημάτων επισκεπτών τα Σαββατοκύριακα στη Βου-

λιαγμένη είναι απολύτως ανεξέλεγκτη. 

Με τις αλλαγές που δρομολογήθηκαν στο Αθλητικό Κέν-

τρο Βούλας αλλάζοντας το ρυμοτομικό σχέδιο της περιο-

χής, ξεσηκώθηκε μια ολόκληρη γειτονιά γιατί

υποβαθμίστηκε η ποιότητα ζωής: Μικραίνει το πεζοδρόμιο,

αυξάνεται η κίνηση, μεγαλώνουν οι όγκοι των κτιρίων, μο-

νιμοποιείται μια κατάσταση που έπρεπε να είναι προσωρινή.  

Μια σειρά επιλογών της δημοτικής διοίκησης πάσχουν από

ηθικής άποψης προκαλώντας τους πολίτες, όπως το γεγο-

νός ότι δόθηκε ένα Δημοτικό Αναψυκτήριο σε συνεργάτη

του Δημάρχου, οποίος άφησε χρέη στον Δήμο και έτσι ο

ΟΑΠΠΑ αναγκάστηκε να τον αποβάλει.

Όμως και σε στρατηγικά ζητήματα, η διοίκηση Κωνσταν-

τέλλου άφησε μελανά σημεία.

Είπε “ναι σε όλα” για τον Αστέρα Βουλιαγμένης, από το

πρώτο κιόλας ΕΣΧΑΔΑ που απορρίφθηκε από το Συμβού-

λιο της Επικρατείας. Έδωσε βήμα στο ΤΑΙΠΕΔ για να “που-

λήσει” τη δημόσια περιουσία, χωρίς να πάρει κανένα

αντισταθμιστικό όφελος για την πόλη μας.

Ο απολογισμός είναι μια φιέστα της
εκάστοτε Δημοτικής Αρχής

Κώστας Πασακυριάκος: Πολλά απ’ όσα ακούσαμε και εί-

δαμε έχουμε τοποθετηθεί κατά καιρούς όταν συζητιούνται.

Ο νόμος γι’ αυτή την συνεδρίαση προβλέπει φιέστα που

δίνει τη δυνατότητα στην εκάστοστε Δημοτική Αρχή να πα-

ρουσιάζει το έργο της και όχι προβλήματα που προκύψανε

ή που δεν έγιναν.

H Δωρεά ΣΑΑΚ κοστίζει

Με τί κόστος ολοκληρώθηκε η παραχώρηση του οικοπέδου

από τον ΣΑΑΚ, για την ανέγερση του 3ου Γυμνασίου; ρώ-

τησε ο Δημ. Δόγκας.

Ο Δήμαρχος απάντησε ότι έχουν πληρώσει 205.000 ευρώ

περίπου για μεταγραφές και δικαστήρια. 

«Υπήρχε εκεί μια καταπάτηση. Τα 1200 μέτρα έχουν πάει
στην καταπατήτρια από το δικαστήριο. Στα υπόλοιπα 8000
μ. εμείς μπορούμε να κάνουμε δύο κτίρια», κατέληξε.

Αννα Μπουζιάνη

Είναι η δεύτερη χρονιά που δεν πραγ-

ματοποιείται η Ανθοκομική Έκθεση

στη Βάρκιζα. Ένας θεσμός που έδινε

ιδιαίτερη προβολή στην περιοχή και

έρχεται από βάθος χρόνου.

Ο Δήμος ρίχνει το βάρος στους φυτω-

ριούχους, οι οποίοι αρνήθηκαν να

συμμετέχουν επικαλούμενοι οικονο-

μική ζημιά τα προηγούμενα χρόνια.

Τί λέει ο Δήμος

Με το από 12/1/2017 έγγραφό του, ο

Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμέ-

νης, Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, κά-

λεσε τον συνεταιρισμό να κάνει

προτάσεις ως προς τις λεπτομέρειες

της διοργάνωσης (χώρο εγκατάστα-

σης, ημερομηνία έκθεσης και διάρ-

κεια). Παρά την προθεσμία που έδωσε

ο Δήμαρχος να απαντήσουν μέχρι τις

30 Ιανουαρίου, ο συνεταιρισμός ζή-

τησε περισσότερο χρόνο και τελικά,

μετά από νέα αλληλογραφία του Δη-

μάρχου στις 10/3/2017, απάντησαν με

τον από 16/3/2017 έγγραφό τους πως

λόγω «διάφορων κολλημάτων» απο-

φάσισαν να μην συμμετάσχουν στην

έκθεση φέτος. 

Παράλληλα όμως, ο εκπρόσωπος της

εταιρείας «Όμικρον Εκθέσεις» απάν-

τησε με τον από 22/3/2017 έγγραφό

του πως παρόλες τις προσπάθειες της

εταιρείας του, οι παραγωγοί δεν επι-

θυμούν να λάβουν μέρος διότι τις τε-

λευταίες χρονιές που έγινε η έκθεση

είχαν ζημιά.

Ο Δήμαρχος εξέφρασε την απογοή-

τευση του για το γεγονός ότι η έκ-

θεση δεν θα πραγματοποιηθεί φέτος

και δήλωσε πως η Δημοτική Αρχή θα

εξαντλήσει όλα τα μέσα προκειμένου

να επιλυθεί το πρόβλημα και να συνε-

χιστεί ο θεσμός και να μη γίνει η Αν-

θοκομική Έκθεση της Βάρκιζας άλλο

ένα θύμα της οικονομικής κρίσης.

σ.σ. Σίγουρα έχει συμβάλλει η οικονο-

μική κρίση στην χασούρα των φυτωρι-

ούχων, αλλά πιστεύουμε ότι έπαιξε

καθοριστικό ρόλο η αλλαγή τοποθε-

σίας. Η πλατεία της Βάρκιζας δεν

είναι κατάλληλη για την έκθεση. Δεν

ελέγχεται από πουθενά τη νύχτα και

οι φυτωριούχοι είχαν απώλειες, δεν

είναι προσβάσιμη γιατί οι χώροι στάθ-

μευσης είναι πολύ μακριά από το ση-

μείο της έκθεσης.

Απολογισμός πεπραγμένων στο Δήμο 3Β και ο αντίλογος

Ούτε φέτος Εκθεση λουλουδιών στη Βάρκιζα
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ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗ –ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΣ

Βούλα  04/04/2017

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

«ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ» ΒΟΥΛΑΣ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ 

ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΕΧΝΗΤΟΥ

ΝΕΦΡΟΥ

Ο Διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου «ΑΣΚΛΗΠΙ-

ΕΙΟ» Βούλας κ. Θεόδωρος Ρούπας, ανακοινώνει

την πλήρη επανέναρξη λειτουργίας της Μονάδας

Τεχνητού Νεφρού, από 3 Απριλίου 2017.

Στη Μονάδα ολοκληρώθηκαν τα έργα ριζικής ανα-

καίνισης και ταυτόχρονης εγκατάστασης νέου συ-

στήματος επεξεργασίας νερού, με την ευγενική

χορηγία της «ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ», που εκπροσωπείται

από τον κ. Αθανάσιο Μαρτίνο, σύμφωνα με τις σύγ-

χρονες προδιαγραφές του Υπουργείου Υγείας, απο-

δίδοντας δέκα οκτώ (18) σύγχρονες θέσεις

αιμοκάθαρσης. Καθημερινά ενισχύουμε τη Μονάδα

με νέο Νοσηλευτικό Προσωπικό, ώστε να αποδώσει

πλήρως τις δυνατότητές της.

Ελάβαμε, μετά από προσωπική επί-

σκεψη στα γραφεία της ΕΒΔΟΜΗΣ, τα

παράπονα της δημότισσας Βουλιαγμέ-

νης, Αναμπέλλας Στέγκου, η οποία

λειτουργούσε από το 1978 οικογενει-

ακή μικρή επιχείρηση “Σχολή καταδύ-

σεων”, στο παλιό Πυροβολείο κάτω

από το καφέ “Αγνάντι”.

Οπως γνωστοποίησε ο δήμαρχος στο

Δ.Σ. (5.4.17) την προηγούμενη ημέρα

συνεργεία του Δήμου κατεδάφισαν τις

όποιες εγκαταστάσεις της Σχολής και

καθάρισαν το χώρο. Στο σημείο αυτό

θα γίνει μια πλατφόρμα να μπορεί να

κάθεται ο καθένας!

Η ενδιαφερόμενη γράφει ότι δεν έλαβε

καμία απολύτως ειδοποίηση για την κα-

τεδάφιση, πλην αυτής της 17/7/2016

(αρ. πρ. 128319) επί της οποίας κατέ-

θετε αίτηση ανακλήσεως, εκθέτοντας

τους ισχυρισμούς της και τους επιπλέον

κοινωνικούς λόγους. Πλην όμως, όπως

ισχυρίζεται, και στις προς το Δήμαρχο

αιτήσεις της δεν ελάμβανε απαντήσεις,

ούτε κατέστη δυνατόν να τη δεχτεί για

να του εκθέσει τις απόψεις της για το

“δίκαιο” αίτημά της. 

Η Αναμπέλλα Στέγκου είναι ομογενής

από την πρ. Τσεχοσλοβακία, και είχε

μισθωτική σύμβαση με τον πρώην

δήμο Βουλιαγμένης από το 2009, η

οποία από το 2012 ανανεωνόταν σιω-

πηρώς (όπως άλλωστε και τα περισσό-

τερα καταστήματα στην Βουλιαγμένη

- Καβούρι).

Σημειώνει χαρακτηριστικά μεταξύ

άλλων στην επιστολή της: «Στισ
6.4.17 έμαθα ξαφνικά από έναν δη-
μότη ότι ο υπαίθριος χώρος της Σχο-

λής καταδύσεων κατεδαφίστηκε
χωρίς να λάβουμε κάποια ειδοποίηση,
ούτε μας κοινοποιήθηκε κάτι παρ’ όλο
που τα στοιχεία μας υπάρχουν παντού
στο Δήμο. Κατέστρεψαν ότι περιου-
σιακό στοιχείο είχαμε εκεί (ομπρέλες,
ξαπλώστρες, κ.λπ.). Επίσης έχουμε
ξοδέψει πάρα πολλά χρήματα για βά-
λουμε κολόνα της  ΔΕΗ και νερό (σκά-

ψαμε μέχρι το χώρο στάθμευσης του
“Λάμπρου”. Δεν κατανοούμε τον
άτυπο διωγό του Δήμου στο πρόσωπό
μας και σε ένα παιδί που περνάει δύ-
σκολα... με πολλά προβλήματα
υγείας.

Μαραθώνιος κολύμβησης

Δεν μπορώ ν’ αποφύγω ένα χαρακτη-

ριστικό γεγονός που έζησα στη Βου-

λιαγμένη το 2004.

Με τη μεσολάβηση της Α. Στέγκου,

κολυμβητική ομάδα της Τσεχίας πραγ-

ματοποίησε το 2004 παραολυμπιακό

άθλημα Μαραθώνιας κολύμβησης, από

τη Νέα Μάκρη με τερματισμό τη Βου-

λιαγμένη. Μια απόσταση 100 περίπου

χιλιομέτρων, περίπλου της Ν. Αττικής,

υπό την αιγίδα της Πρεσβείας της τσε-

χίας.

Είχε προσκληθεί η Ολυμπιακή Επιτροπή,

οι αρχές, αθλητικές και τοπικές (Δήμος),

καθώς και ο ημερήσιος και τοπικός

Τύπος. Φαντάζεστε την κατάληξη;

Στην υποδοχή των αθλητών που τερ-

μάτιζαν τους ανέμεναν η πρέσβειρα

της Τσεχίας, ο Λιμενάρχης της Βου-

λιαγμένης και ο γράφων το παρόν, ως

μοναδικός εκπρόσωπος του Τύπου.

Ούτε Δήμαρχος, ούτε αθλητικές

αρχές, αθλητικοί συντάκτες και κανά-

λια. Ετσι ως φαίνεται αξιολογούνται

τα γεγονότα.

Η πρέσβειρα της Τσεχίας απένειμε τα

αναμνηστικά μετάλια στο Λιμενάρχη

και στον υπογράφοντα που ανέλαβα

τα καθήκοντα του Τύπου, των δημο-

σίων σχέσεων και... της εξωτερικής

πολιτικής της χώρας μας!

Κώστας Βενετσάνος

Ολα τα σχολεία των 3B, με

ενιαίο όνομα με έναν αριθμό!

Αυτό ανακοίνωσε ο Δήμαρχος των 3Β στη συνε-

δρίαση της 5ης Απριλίου.

Και αναρωτιόμαστε, το ίδιο το όνομα του Δήμου δεί-

χνει ότι συστήνεται από τρεις πόλεις. Και οι εθνικές

εορτές έχουν μοιραστεί να γίνονται σε κάθε πόλη

εναλλάξ. 

Τα σχολεία φέρουν το όνομα της πόλης 1ο Βούλας,

2ο Βάρης, που σηματοδοτούν την τοποθεσία τους. Τί

θα λέμε 10ο Δημοτικό Σχολείο Δήμου Βάρης, Βού-

λας, Βουλιαγμένης;

Τουαλέτες στην 

πλατεία της Βάρκιζας

Ο Δήμος έχει προγραμματίσει να τοποθετήσει τουα-

λέτες στην πλατεία της Βάρκιζας γιατί έχει γίνει

χώρος ...αφόδευσης, όπως τόνισε o δήμαρχος.

Την παραμονή της εγκατάστασής τους, τους σταμά-

τησε ένσταση που κατατέθηκε από δημότη και θα κα-

θυστερήσουν λίγο, όπως σημείωσε ο δήμαρχος.

Δεν γνωρίζω πόσο χρήσιμες είναι οι τουαλέτες στην

πλατεία, γιατί θα θυμίσω ότι υπήρχαν (είναι το σημε-

ρινό πολιτιστικό κέντρο “γυάλινο”) τις οποίες ξήλωσε

ο προηγούμενος δήμαρχος Βάρης Παν. Καπετανέας.  

O Δήμος 3Β γκρέμισε τη σχολή 

καταδύσεων στη Βουλιαγμένη

O Δήμος 3Β, ενόψει της θερινής περιόδου και της

πυρασφάλειας, καλεί όλους τους ιδιοκτήτες οικο-

πέδων να τα καθαρίσουν από τα χόρτα. 

Συγκεκριμένα γράφει:

Παρακαλούνται οι ιδιοκτήτες, νομείς, και επικαρ-

πωτές δομημένων και αδόμητων οικοπέδων και

λοιπών ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται εντός

της πόλης, μέχρι τις 10 Μαΐου να προβούν στον

καθαρισμό τους από ξερά χόρτα και την απομά-

κρυνσή τους καθώς και την απομάκρυνση οποιου-

δήποτε εύφλεκτου υλικού, όπως προβλέπει το αρ.

94, παρ. 26 του Νόμου 3852/10. Σε αντίθετη περί-

πτωση, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να προχωρή-

σει σε καθαρισμό με δικά του μέσα και η δαπάνη

να επιβαρύνει τους ιδιοκτήτες. Εκτός όμως από

την επιβάρυνση με τη δαπάνη καθαρισμού, σε

όσους δεν συμμορφωθούν με τις διατάξεις του

αναφερόμενου νόμου, θα επιβληθούν οι κυρώσεις

που προβλέπονται και συγκεκριμένα η επιβολή

προστίμου πενήντα (50) λεπτών, ανά τετραγωνικό

μέτρο του οικείου χώρου και η υποβολή μήνυσης

για το αδίκημα του άρθρου 433 του Ποινικού Κώ-

δικα. 

Η Δημοτική Αρχή παρακαλεί όλους τους ιδιοκτήτες

οικοπέδων να ανταποκριθούν στο κάλεσμα, προ-

κειμένου να προστατευτεί η πόλη από τον κίνδυνο

πυρκαγιάς καθώς αρχίζει η αντιπυρική περίοδος.

Σε καθαρισμό Οικοπέδων καλεί ο Δήμος 3Β
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« Ή ανάσταση  το Λαζάρου για τον χριστιανό, θεωρείται
ως πρόρρηση  της ανάστασης του Ιησού  αλλά και ως ση-
μείο ανάστασης των νεκρών» Αγου-

ρίδης 

Η εκ νεκρών έγερση του Λαζάρου καταγράφηκε στην χρι-

στιανική συνείδηση, σαν το μεγαλύτερο θαύμα από όσα

επετέλεσε ο Ιησούς στα  χρόνια  της πορείας του στη γη.

Αυτό δε με τον Λάζαρο, συνέβη λίγο πριν από τον γολ-

γοθά των δικών του παθών. Αλλά ήταν και το τελευταίο

που πραγματοποίησε ενώπιον των Ιουδαίων. 

Έτσι σε νοηματική εσωτερική συνάφεια, η ανάσταση του

Λαζάρου λόγω χρονικής εγγύτητας, συνδέεται ουσια-

στικά και σε γιορταστική λατρεία, με το θρησκευτικό γε-

γονός της Ανάστασης του Ιησού. «Την κοινήν ανάστασιν
προ τού  σού πάθους πιστούμενος, εκ νεκρών ήγειρας
τον Λάζαρον Χριστέ ο Θεός» ψάλλομε στο σχετικό  Κον-

τάκιο της ημέρας.    

Το θρησκευτικό γεγονός της ανάστασης του Λαζάρου

έλαβε χώρα στην Βηθανία, πόλη μικρή και κοντά στην Ιε-

ρουσαλήμ. 

Ο Λάζαρος, φίλος του Ιησού, είναι τέσσερις ημέρες, που

μετά από κάποια  αρρώστια έχει πεθάνει, και στο πένθιμο

σκηνικό  του σπιτιού, οι αδελφές του, η Μάρθα  και η

Μαρία, τον πενθούν και τον κλαίνε.

Στο σπίτι μαζεμένοι τώρα, είναι και πολλοί γνωστοί και

φίλοι της οικογένειας, για να συμπαρασταθούν. «Ίνα πα-
ραμυθήσονται αυτάς περί του αδελφού αυτών», διαβά-

ζομε στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη.        

Πριν πεθάνει, οι αδελφές του, που σημειωτέον ζούσαν

πάντοτε μαζί του, είχαν στείλει μήνυμα  στον Ιησού, πως

ο Λάζαρος ο φίλος του, είναι   βαριά άρρωστος και είχαν

προς τούτο  ζητήσει την βοήθεια του. 

Σχετικά τις λεπτομέρειες τις  μαθαίνομε από το Ευαγγέ-

λιο του Ιωάννη, ο οποίος, αν δεν κάνω λάθος, είναι  και ο

μόνος από τους ευαγγελιστές ο οποίος  αναφέρεται στο

θρησκευτικό θαύμα. 

Επιλεκτικά  δε, διαβάζομε από τον Ιωάννη.  

Και αρχίζομε από το μήνυμα: «…..απέστειλαν ούν αι
αδελφαί προς αυτόν λέγουσαι: “Κύριε, ίδε όν φιλείς ασθε-
νεί”. «….ηγάπα δε ο Ιησούς την Μάρθαν και την αδελφήν
αυτής την Μαρίαν  και τον Λάζαρον». 
«….. ακούσας δε ο Ιησούς, είπεν: Αυτή η ασθένεια δεν
είναι  προς θάνατον, αλλά υπέρ της δόξης του Θεού, ίνα
δοξασθή ο υιός του θεού δι’ αυτής» 
Αλλά ο Ιησούς παρ΄όλο   που έλαβε εγκαίρως την έκ-

κληση βοηθείας  ολιγώρησε και όπως  μάλιστα  φαίνεται

σκόπιμα, αφήνοντας τον  Λάζαρο να πεθάνει. Και όχι

μόνον,  αλλά «…και  έμεινεν εν ώ ήν τόπω δύο ημέρας»,
γράφει ο Ευαγγελιστής. Και ακόμα προς μεγάλη έκπληξη

των μαθητών του,  αποφασίζει να μεταβεί προς Ιουδαία. 

Πρώτον αγνοεί τις επικλήσεις για τον φίλο του, και δεύ-

τερον  επιλέγει την Ιουδαία για περιοδεία, η οποία ήδη

τον είχε ήδη υποδεχτεί με πέτρες.   

« ……και λέγει τοις μαθηταίς: Άγωμεν εις Ιουδαίαν
πάλιν» 
Και οι μαθητές έντρομοι τού αντιλέγουν. Εκεί που  «…
..νύν εζήτουν σε λιθάσαι οι Ιουδαίοι και πάλιν υπάγεις
εκεί;…» 

Πλην ο Ιησούς, ξέρει πως ο Λάζαρος έχει πεθάνει και δεν

τον ενδιαφέρει αν θα φτάσει καθυστερημένα   διό και

λέγει  «…ο Λάζαρος ο φίλος ημών, κεκοίμηται,  αλλά  πο-
ρεύομαι ίνα εξυπνήσω αυτόν». 
Και  όταν πήγε τελικά, όπως είναι γνωστό βρήκε τον Λά-

ζαρο νεκρό, αλλά και τέσσερεις μέρες μέσα στο μνήμα: 

«….ελθών δε ούν ο Ιησούς, εύρεν αυτόν τέσσαρας ημέ-
ρας ήδη έχοντα εν των μνημείω». 
«…..είπεν δε τότε η Μάρθα προς τον Ιησούν. Κύριε εί ής
ώδε, (εάν ήσουν εδώ) ο αδελφός μου ούκ αν ετεθνήκει».
Τότε είπεν δε ο Ιησούς: «...Εγώ ειμί η ανάστασις και η
ζωή. Ο πιστεύων εις εμέ καν αποθάνη, ζήσεται. Και πάς
ο ζών και πιστεύων εις εμέ ού μή αποθάνη εις τον αιώνα».
Δηλαδή κατέθεσε  τον δογματικό κανόνα της χριστιανι-

κής θρησκείας.  

Όταν δε ο Ιησούς μπήκε μέσα στο σπίτι και βρήκε όλο τον

κόσμο μαζεμένο να θρηνεί, συγκλονίστηκε και εδάκρυσε,

αλλά γρήγορα συγκρατήθηκε και συνήλθε: «Ενεβριμή-
σατο τω πνεύματι και ετάραξεν εαυτόν», δηλαδή συγκι-

νήθηκε σαν άνθρωπος,  και είπεν: «...Πού τεθείκατε αυτόν
και εδάκρυσεν ο Ιησούς».
Και βλέποντας τον Ιησού να δακρύζει «….έλεγον  οι Ιου-
δαίοι: Ιδέ πως εφίλει αυτόν». Και άλλοι από τους συμπα-

ραστεκόμενους Ιουδαίους αντέλεγαν «….. ούκ ηδύνατο,
ούτος ο ανοίξας τους οφθαλμούς του τυφλού, ποιήσαι
ίνα και ούτος μη αποθάνη;»
«….Ιησούς ούν πάλιν εμβριμώμενος εν εαυτώ, (συγκινού-

μενος συγκρατείται) έρχεται  εις το μνημείον. Ήν δε σπή-
λαιον, και λίθος επέκειτο επ΄αυτώ». Λέγει δε ο Ιησούς:

«Αρατε τον λίθον. Λέγει δε αυτώ η αδελφή τού τεθνηκό-
τος Μάρθα: Κύριε ήδη όζει. Τεταρταίος γαρ εστί.» 
«‘Ηραν δε τον λίθον, ού ήν ο τεθνηκώς κείμενος».
Ο δε Ιησούς ήρε τους οφθαλμούς του άνω και είπε:

«Πάτερ ευχαριστώ σοι, ότι ήκουσας μου.  Εγώ ήδειν, ότι
πάντοτε μού ακούεις, αλλά δια τον όχλον τον περιεστώτα
είπον ίνα πιστεύσωσιν, ότι συ με απέστειλας». 
«Και  ταύτα ειπών φωνή μεγάλη εκραύγασε: “Λάζαρε
δεύρο έξω”».
«Και εξήλθεν ο τεθνηκώς δεδεμένος πόδας και τας χεί-
ρας κειρίαις* και η όψις αυτού σουδαρίω **περιεδέδετο.
Λέγει δε ο Ιησούς: Λύσατε αυτόν και άφετε υπάγειν***».

Σαν πρώτη παρατήρηση  σε ανακεφαλαίωση και σύμφωνα

πάντοτε με το κείμενο του Ευαγγελίου σχολιάζομε, πρώ-

τον ότι ο Ιησούς σκόπιμα καθυστέρησε  να ανταποκριθεί

στην έκκληση των αδελφών του Λαζάρου, γιατί ήθελε  να

δείξει  με το “θαύμα” την εμβέλεια της εξουσιαστικής του

δύναμης απέναντι του θανάτου.

Άλλωστε, αυτό κάτι τέτοιο  του είχε υποδειχθεί και στο

παρελθόν και μάλιστα από τον Βαπτιστή Ιωάννη, όταν ο

Ιωάννης βρισκόταν ακόμα ζωντανός στη φυλακή. Όταν

Βαπτιστής  είχε μάθει ότι ο Ιησούς “εκεί έξω  μοναχά δί-

δασκε” του είχε μηνύσει... «κάνε και θαύματα για να σε
πιστέψουν»
Αλλά και ο  άρχοντας Φαρισαίος  Νικόδημος, κρυφά  του

είχε πάλι συστήσει: «δείξε  σημεία», δηλαδή ουράνια

απόδειξη της εξουσίας σου,  «ουδείς γαρ ταύτα τα σημεία
δύναται ποιείν, ά  σύ ποιείς,  εάν μη ή ο Θεός μετ’  αυτού»
(Ιω. γ , 2). Γιατί κανείς δεν μπορεί να κάνει αυτά τα θαύ-

ματα, χωρίς να είναι κοντά του ο Θεός.    Γι΄αυτό  τώρα

και ο  Ιησούς αγνόησε το μήνυμα των αδελφών του Λα-

ζάρου για βοήθεια,  με απώτερο σκοπό με τον θάνατο του

φίλου του, να του δοθεί ευκαιρία να δείξει τη δύναμή του. 

Δεύτερον, ότι  στο  σπίτι  του Λαζάρου,  ο Ιησούς  αποκα-

λύπτει την διπλή του φύση,  την θεϊκή και την ανθρώπινη.

Εκεί μέσα στον θρήνο δακρύζει και αυτός αλλά  γρήγορα

η θεία  του φύση του επιβάλλεται. 

«Αυτός ο Ιησούς δάκρυσε»,  κάποιοι λένε.  «Πόσο  αγα-
πούσε τον Λάζαρο». Αλλά και κάποιοι άλλοι, «αν τον αγα-
πούσε, ας ερχότανε νωρίτερα».

Τρίτον ο Λάζαρος, είναι   όντως νεκρός και μάλιστα τέσ-

σερεις ολόκληρες ημέρες σε σφραγισμένο τάφο τώρα

νεκρός.   Γιατί   μάρτυρες πλην της οικογένειας, παρόντες

είναι και οι “δύσπιστοι”  Ιουδαίοι. Γιατί όταν αφαιρείται η

πλάκα του τάφου, η Μάρθα λέγει “θα όζει”,  επιβεβαι-

ώνοντας τον θάνατο. 

Τέταρτον  ότι ο Ιησούς είναι μεν “ομοούσιος τω πατρί”,

αλλά και αδύναμος μπροστά στην εξουσία  του “πατέρα

Θεού”. Γιατί ο Χριστός για την επιτέλεση του θαύματος

προσεύχεται,  ζητεί την βοήθεια του “πατέρα”,  να  μην

του χαλάσει “το χατήρι”.

Πέμπτον,  ότι  το  όλον θρησκευτικό θαύμα, πραγματοποι-

είται,  επιτελείται ενώπιον μαρτύρων και  μάλιστα δύσπι-

στων και μη φιλικών Ιουδαίων. 

Έκτον  ενώπιον “μη φιλικών” Ιουδαίων με την χολήν που

σχολίασαν την αργοπορία του.  

Έβδομον ότι ο Λάζαρος κλείσθηκε στον τάφο νεκρός ών,

μαρτυρείται από τα νεκρικά σάβανα που φέρει στο σώμα

του, δηλαδή την παραδοσιακή φροντίδα που δέχεται ο

κάθε πεθαμένος.  

Οκτώ  ότι ο Ιησούς, στην ανάσταση του Λαζάρου, μας δεί-

χνει  την πίστη, σαν τη βασική προϋπόθεση για την εσχα-

τολογική σωτηρία και γενικότερα τη θέωση του

ανθρώπου  και συγχρόνως δηλώνει το στίγμα   της χρι-

στιανικής φιλοσοφίας. 

Ίσως όμως  θεολογικά η εκτίμηση  της σημασίας της «εκ
του τάφου  Έγερσης του Λαζάρου, να χρήζει και μιας να
περαιτέρω  μελέτης και προφανώς συγκρουσιακής  ανά-
λυσης».

――――――  
*κειρία: ταινία - επίδεσμος, σάβανο.  

**Σουδάριο: φακιόλι, μαντήλι που κάλυπταν  το κεφάλι του νεκρού.

*** Μετά την ανάληψη του Χριστού ο Λάζαρος πήγε στην Κύπρο και

έγινε ο πρώτος επίσκοπος της Κύπρου. 

Βοηθήματα
1) Καινή Διαθήκη 

2) Π. Τύμπα: “Λεξικόν Αγιογραφικόν Υμνογραφικόν”, Εκδ  Προτ . Θεσ-

σαλικές   

3) Σ. Αγουρίδη: “Δοκίμια  στις Ρίζες του Χριστιανισμού”, Εκδ Έννοια.  

4) Ερμ. Λούντζη: “Δύο Δοκίμια για την ιστορία του Χριστιανισμού”, Εκδ.

Βιβλιοθ. Μουσείου Μπενάκη.

γράφει 

ο γιάννης 

κορναράκης 

του μάνθου

Η εκ νεκρών  έγερση του Λαζάρου 

Σχόλια και θεολογική ανάλυση  
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Σύμφωνα με τον Πλάτωνα, όταν ο άνθρωπος μεγαλώσει και

πλησιάσει προς το τέλος της ζωής του, αρχίζει να σκέπτεται

διαφορετικά τα, δημιουργώντας κάποιες  δοξασίες  υπερφυ-

σικές!

Η μεγάλη επιθυμία των ανθρώπων να συνεχιστεί και μετά θά-

νατον η ζωή δημιούργησε από αρχαιοτάτων χρόνων σε θρη-

σκευτικές αναζητήσεις, μυστηριακές τελετουργίες και

ιδεοληψίες, που ποικίλουν  από λαό σε λαό και αποτελούν

ένα μεγάλο και σημαντικό αντικείμενο! 

Βλέποντας ο άνθρωπος τη φύση να αλλάζει μορφές κάθε

εποχή και παρατηρώντας το ξαναζωντάνεμα της φύσης κατά

την εποχή της άνοιξης, σκέφτηκε ότι καλό θα ήταν να συνέ-

βαινε κάτι παρόμοιο και στον άνθρωπο και μια άλλη μορφή

ζωής, άυλη, πνευματική χωρίς πόνους και βάσανα!να διαδε-

χόταν την προηγούμενη!!

Μέσα από την Ανάσταση μετατρέπεται ο πόνος και ο οδυρμός

του  θανάτου σε μεγαλειώδη γιορτή και γι’ αυτό και το ελλη-

νικό γένος δια μέσου του Ορφέα, του Ιδρυτή της πρώτης Μο-

νοθεϊστικής Θρησκείας, ικανοποίησε την επιθυμία των

ανθρώπων  με  το φαινόμενο της Ανάστασης του Διονύσου,

έτσι οι άνθρωποι  βίωναν δια μέσου της θρησκείας  τους αυτό

που επιθυμούσαν.

Μετά τους Ορφικούς και άλλοι λαοί μιμήθηκαν τους  Έλληνες

και περιέλαβαν μέσα στις θρησκείες τους το ιερό φαινόμενο

της Ανάστασης.  Οι Αιγύπτιοι, οι οποίοι προήλθαν από το ελ-

ληνικό γένος και από την επιμειξία μαύρων γυναικών της

Αφρικής όταν η Μέση Γη μετατράπηκε σε Μεσόγειο θάλασσα

μετά τον Κατακλυσμό του Δευκαλίωνα γύρω στις 9.600 π. Χ.

Οι Αιγύπτιοι  θρηνούσαν τον θάνατο του Οσίριδος, τον οποίο

είχε κατακρεουργήσει ο Θεός του σκότους, ο Σετ ή Σεθ, και ο

θρήνος μετατρέπεται σε Αναστάσιμη χαρά όταν η Θεά  Ίσιδα

βρίσκει και συναρμολογεί τα κομμάτια του σώματός του και

τον ξαναφέρνει μ’ αυτό τον τρόπο στη ζωή.  

Αυτή η θρησκευτική τελετουργία είναι αντιγραφή από τον ελ-

ληνικό ιερό μύθο της μίας  εκ των δύο  εκδοχών  της Ανάστα-

σης του Διονύσου.  Παρόμοια ήταν και η εκ νεκρών Ανάσταση

του Πέρση Θεού Ζωροάστρη, που σύμφωνα με τον Πλάτωνα

δώδεκα μέρες μετά τον θάνατό του, όταν ήδη είχε τοποθετη-

θεί  πάνω στην πυρά, ξαναγύρισε στη ζωή (Κλήμης, «Στρωμα-

τείς», βιβλίο πέμπτο σελ. 711)

Το θάνατο και την Ανάσταση στην Αρχαία Ελλάδα συμβόλιζαν

τα Ελευσίνια μυστήρια με την επάνοδο της Περσεφόνης από

τον Άδη,  κατά την περίοδο της  Άνοιξης. 

Οι μύστες των Δελφών στο διάστημα από την εαρινή ισημερία

έως το εαρινό ηλιοστάσιο τελούσαν μυστήρια σχετικά με την

επάνοδο του Απόλλωνα Φοίβου,  ενώ στη Φωκίδα και Φθιώ-

τιδα κατά την εποχή του Δευκαλίωνα και μετά τον κατακλυ-

σμό,  στην πόλη που είχε το όνομα  «Ονοπεύς»  από τον

Μινύα βασιλιά της Πονοπέα, που καταγόταν από την γενιά

των Αργοναυτών, τον οποίο ο Όμηρος τον αποκαλεί «Καλλί-

χορον»,  γιόρταζαν κατά  την διάρκεια  της  άνοιξης,  την  ανά-

σταση του Διονύσου κάθε δύο χρόνια!!

Από την Αττική και την Βοιωτία έρχονταν οι Θυιάδες και μαζί

με τους  Πονοπείς ανέβαιναν στο  Κωρύκειο  Άντρο  του Παρ-

νασσού για να τελέσουν την περιφορά του νεκρού Διονύσου

και να γιορτάσουν με μεγαλοπρέπεια την Ανάστασή του!!!

Οι πρόγονοι των Ελλήνων  θεωρούσαν ότι κάθε άνθρωπος

αποτελείται από το  νοητό, δηλαδή το θείο στοιχείο και  από

την ύλη και το μεν πρώτο πρέπει να αφυπνισθεί μέσα από την

γνώση της πραγματικότητας,  η οποία γινόταν με πλήρη μυ-

στικότητα στους ναούς του πνεύματος και αποτελούσε  τα λε-

γόμενα  ιερά μυστήρια, στα οποία είχαν πρόσβαση μόνο οι

μυημένοι, δηλαδή αυτοί στους οποίους οι ιερείς είχαν αποκα-

λύψει τις ανάλογες γνώσεις. Η αναγέννηση του Θείου ήταν

πρωτίστως μια εσωτερική νίκη του ανθρώπου,  ο οποίος εξε-

λισσόταν ακολουθώντας την οδό που τον ένωνε με το Θείον.

Για να το πετύχει αυτό, έπρεπε να εναρμονίσει  το νοητό με

την ύλη, με τρόπο ανάλογο του σύμπαντος!!!

Άλλη γιορτή ήταν τα Αδώνεια, προς τιμήν της Ανάστασης του

Αδώνιδος, του οποίου το θάνατο ονόμαζαν “Αφανισμό”,  κατά

την οποία επικρατούσε νηστεία και θρήνος  με ανθοστόλιστο

επιτάφιο. Μετά την περιφορά του επιταφίου, την Τρίτη ημέρα,

ακολουθούσε η Ανάσταση του Άδωνη και εορτασμός με  ψή-

σιμο αρνιών  και με Θεία Μετάληψη όπως περιγράφει ο Λου-

κιανός.  

Ο Κρίσνα, το δεύτερο πρόσωπο της Ινδικής τριαδικής θεότη-

τας θανατώθηκε για να Αναστηθεί την Τρίτη ημέρα του θανά-

του του για να ανέλθει στους ουρανούς!!!  Αλλά και ο γιος του

Θεού των Περσών, Αχούρα Μάζντα, ακολούθησε τον ίδιο

τρόπο θανάτου και Ανάστασης,  όπως και ο Έλληνας  Απολ-

λώνιος  ο Τυανεύς,  αλλά και ο Ασσυροβαβυλώνιος Ταμμούζ

και ο Έλληνας Θεός και άντρας της Κυβέλης στη Φρυγία, ο

Άττης, καθώς και πάρα πολλές τέτοιες περιπτώσεις, που στην

Αρχαία Ελλάδα είναι γύρω στις 22 ή 23 και άλλες πολλές σε

άλλους λαούς που είχαν δεχτεί πολιτιστικά στοιχεία από τους

Έλληνες!!!

Κατά την μεγάλη εξάπλωση των Ρωμαίων η θρησκεία του

Μίθρα είχε μεγάλη αποδοχή στις  ανατολικές κατακτήσεις

των και ιδίως ανάμεσα στα στρατεύματά τους,  ενώ  είχε φτά-

σει μέχρι την Ρώμη και το ναό του Βατικανού, ο οποίος είναι

χτισμένος πάνω σε κατεδαφισμένο  ναό του Μίθρα. Ο ιδρυτής

της  Ανατολικής Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας ο Κωνσταντίνος,

ήταν αρχιερέας της θρησκείας του Μίθρα και θερμός υποστη-

ρικτής του όπως και η μητέρα του, οι οποίοι για πολιτικούς λό-

γους ασπάστηκαν πριν πεθάνουν τον Χριστιανισμό, τον οποίο

προώθησαν για επίσημη θρησκεία του κράτους.

Η ζωή μετά θάνατο στους προγόνους των Ελλήνων εθεω-

ρείτο υπαρκτή και διαφορετική της προηγούμενης ζωής τους

και γι’ αυτό πίστευαν και στην εκ νεκρών Ανάσταση!!!

Το νόημα της Ανάστασης σύμφωνα με την Ορθόδοξη Χριστια-

νική Θρησκεία, αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της εκκλησίας

του Χριστού από την αρχή της ίδρυσή της!!!

Το κήρυγμα των Αποστόλων παίρνει σάρκα και οστά από την

Ανάσταση του Ιησού Χριστού και το Σύμβολο της Πίστης της

Ορθοδοξίας στηρίζεται στην Ανάστασή του και κατ’ επέκταση

στην εκ νεκρών Ανάσταση όλων των πιστών του Χριστιανι-

σμού,  η οποία θα πραγματοποιηθεί κατά την δεύτερη παρου-

σία.

Ο θάνατος κατά την θρησκευτική πίστη προέρχεται από την

πτώση του ανθρώπου στην αμαρτία, ενώ η  «ενοίκηση» του

Θεού στην καρδιά του ανθρώπου, αποτελεί την αληθινή ζωή,

με την  «Θεία Χάρη», η οποία θα ενεργοποιηθεί μέσα του.  Ο

σωματικός θάνατος είναι η «ευεργεσία και η οικονομία» του

Θεού για να σταματήσει η αμαρτία, οπότε οι πιστοί προσμέ-

νουν την μετά θάνατο  Ανάτασή τους για να ενωθεί η άφθαρ-

τος ψυχή τους με τον Χριστό για να σωθεί και να ζήσει

αιώνια!!! 

Η  Αναστάσιμη χαρά πραγματοποιείται μόνο μέσα στην εκκλη-

σία του Χριστού με την ενότητα, την συμπόρευση, τη συμμε-

τοχή στα Άγια Πάθη, στην Σταύρωση και δια μέσου της Θείας

Εξομολόγησης, στη Θεία μετάληψη, με συνεχή προσευχή και

νηστεία  και όχι από   απλή  παρουσία σε εκκλησιαστικές εκ-

δηλώσεις και ιερές τελετές!!!

Η Ανάσταση του Χριστού είναι  το σημείο ενότητας του Χρι-

στού με τους πιστούς, η ένταξη των πιστών στην εκκλησία, η

προϋπόθεση  για την αιώνια Βασιλεία του Θεού και η αναγνώ-

ριση του Αναστάσιμου θαύματος!!!

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ σε όλους τους ΄Έλληνες, σε όποια θρησκεία

και αν ανήκουν ή δεν ανήκουν και ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ στους

΄Έλληνες Χριστιανούς, Ορθόδοξους και Καθολικούς, αφού

και τα δύο χριστιανικά δόγματα θα  γιορτάσουν την ίδια ημε-

ρομηνία το φετινό Πάσχα τους!!!

Φαίδρα 

Φραγκομανώλη - Κοκκόλα

Ο Θάνατος και η Ανάσταση!

Eκτός από την πρόθεση

υπάρχει και η βλακεία...
Κασσιώπη Κερκύρας. Στα νύχια του 4ου Ράιχ μέσω του

ΤΑΙΠΕΔ!!

Αίτημα της Ομάδας Κοινωνικής Εγρήγορσης (ΟΚΕ),

απέστειλε η Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Ξένη Δη-

μητρίου, για επανεξέταση της Δικογραφίας σχετικά με

την Κασσιώπη Κερκύρας, η οποία περιλαμβάνει τη Μη-

νυτήρια Αναφορά του Πλωτάρχη του Π. Ν. ε.α., Πανα-

γιώτη Σταμάτη, προς τον Προϊστάμενο της Εισαγγε-

λίας Πρωτοδικών Αθηνών, Ηλία Ζαγοραίο, προκειμένου

να προβεί στις προβλεπόμενες εκ του Νόμου ενέρ-

γειες. 

Το θέμα αφορά τη μεταφορά του Ναυτικού Οχυρού

Αγίου Στεφάνου στην Κασσιώπη Κερκύρας σε άλλη

τοποθεσία προκειμένου να ξεπουληθεί η θέση που κα-

τέχει σήμερα και μάλιστα αντί πινακίου φακής. Μόλις

23 εκατομ. ευρώ για μια έκταση, που οι τοπικοί φορείς

υπολογίζουν ότι η συνολική της αξία αποτιμάται

πλέον του ενός δις ευρώ

Επισημαίνουμε ότι η  Μηνυτήρια Αναφορά του Π. Στα-

μάτη είχε αρχειοθετηθεί με το αιτιολογικό ότι “δεν
προέκυψε πρόθεση του ΤΑΙΠΕΔ και του Ανώτατου Ναυ-
τικού Συμβουλίου (ΑΝΣ) να προσπορίσουν παράνομο
όφελος ή να βλάψουν το κράτος”,
Και καταλήγουμε για άλλη μια φορά ότι οι τοκογλύφοι

εταίροι μας, πρέπει να πάρουν και το τελευταίο κομμάτι

δημόσιας περιουσίας!! 

Και ημείς άδομεν... ή σκόπιμα οδηγούμε τη χώρα στην

εξαφάνιση... Δεν μπορεί να δοθεί άλλη εξήγηση.

Οι στρατιωτικοί επισημαίνουν το επικίνδυνο του εγχει-

ρήματος, για τη μεταφορά του Ναυτικού Οχυρού, αλλά

μάλλον στον τοίχο μιλάνε. 

Και ο γείτονας βρυχάται...

Απ᾽το καρφί 
στο πέταλο  

της Αννας Μπουζιάνη
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επιμελείται η 

Ηλέκτρα Βενετσάνου

Ειδήσεις για όλους

Zητούνται άντρες για

...ξάπλα μετά 

αδράς πληρωμής
Ακούγεται σαν την πιο ξεκούραστη δουλειά στον

κόσμο. Γάλλοι επιστήμονες ψάχνουν άνδρες που θα

μείνουν στο κρεβάτι για δύο μήνες και δεν θα κάνουν

τίποτα. Πληρώνουν 16.000 ευρώ σε κάθε έναν που θα

το επιχειρήσει!  

Την πρόσκληση κάνει το Ινστιτούτο Διαστημικής Ιατρι-

κής και Φυσιολογίας (Medes), κοντά στην Τουλούζη,

που αναζητά 24 άνδρες οι οποίοι θα μείνουν ξαπλωμέ-

νοι για δύο μήνες, προκειμένου να μελετήσουν τις συ-

νέπειες της μικροβαρύτητας.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι σε καλή φυσική κατά-

σταση, αθλητικοί άνδρες, 20-45 ετών, που δεν καπνί-

ζουν, δεν έχουν αλλεργίες και έχουν δείκτη μάζας

σώματος μεταξύ 22 και 27. Οσοι επιλεγούν θα περά-

σουν μία σειρά από τεστ δύο εβδομάδες πριν και δύο

εβδομάδες αφότου μείνουν ξαπλωμένοι για δύο μήνες

στο κρεβάτι.

Ομως, η αποστολή δεν είναι τόσο εύκολη όσο ακούγεται.

Γιατί θα πρέπει να τρώνε, να πλένονται και να κάνουν

όλες τις σωματικές λειτουργίες ενώ θα είναι ξαπλωμέ-

νοι! Ο κανόνας, όπως εξήγησε ένας από τους επιστήμο-

νες στο 20 Minutes, είναι να έχουν τουλάχιστον έναν ώμο

σε επαφή με το κρεβάτι ή το πλαίσιό του.

Τους τελευταίους δύο μήνες του πειράματος οι άνδρες

θα περάσουν από τεστ, για να διαπιστωθούν οι συνέ-

πειες του γεγονότος ότι δεν είχαν σταθεί όρθιοι για δύο

μήνες.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες, στόχος τους είναι να

εξεταστούν οι αρνητικές επιπτώσεις της παρατεταμέ-

νης έλλειψης βαρύτητας, προκειμένου να βρεθεί τρό-

πος να αντιμετωπιστούν.

«Σε ορισμένες συνθήκες, το καρδιαγγειακό σύστημα
επηρεάζεται και δεν μπορεί να καταβάλει την ίδια προ-
σπάθεια όπως πριν από το πείραμα. Βλέπουμε ακόμη και
μεγαλύτερη τάση πτώσης της αρτηριακής πίεσης και
ίλιγγο», δήλωσε ένας από τους επιστήμονες.

Πολλά έχουν ειπωθεί για την Ελληνίδα μάνα και την

εμμονή της να παντρευτούν τα καμάρια της. Και οι

Κινέζες δεν πάνε πίσω. Αρκεί να αναλογιστεί κανείς

ότι κάποιος παντρεύ-

τηκε ρομπότ, γιατί

βαρέθηκε την γκρίνια

της οικογένειάς του.

Ενας Κινέζος μηχανι-

κός τεχνητής νοημο-

σύνης εγκατέλειψε

πλέον την προσπά-

θεια να βρει την

αγάπη και «παντρεύ-

τηκε» το ρομπότ που

δημιούργησε ο ίδιος. 

Ο Τσενγκ Ζιάζια βα-

ρέθηκε να ακούει τη

συνεχή γκρίνια της οικογένειάς του, που τον πίεζε να

παντρευτεί, οπότε αποφάσισε να δεσμευθεί επίσημα

με την Γινγκγίνγκ, όπως ονόμασε το ρομπότ που

έφτιαξε πέρυσι, όπως είπε ένας φίλος του στην εφη-

μερίδα Qianjiang Evening News.

Ο 31χρονος «έβγαινε» ραντεβού για δύο μήνες με το

ρομπότ, πριν φορέσει ένα μαύρο κοστούμι και την

παντρευτεί σε μία τελετή στην οποία παρέστησαν η

μητέρα του και φίλοι του. Αν και ο γάμος δεν αναγνω-

ρίζεται επίσημα

από τις αρχές, τη-

ρήθηκε η παρά-

δοση. 

Για παράδειγμα, το

κεφάλι του ρομπότ

ήταν καλυμμένο με

κόκκινο ύφασμα,

όπως προβλέπεται.

Προς το παρόν, η

Γινγκγίνγκ μπορεί

να διαβάσει μόνο

κάποιους κινέζι-

κους χαρακτήρες

και εικόνες, ενώ λέει λίγες απλές λέξεις. Ομως ο

31χρονος σκοπεύει να αναβαθμίσει τη «σύζυγό» του,

προκειμένου να είναι σε θέση να περπατά και να

κάνει τις δουλειές του σπιτιού. Μέχρι τότε, θα πρέπει

να κουβαλά ο ίδιος ο ρομπότ που ζυγίζει 30 κιλά.

Σε τί κόσμο μαμά μ’ έχεις φέρει να ζήσω...!!

Βαρέθηκε τη γκρίνια τους και  παντρεύτηκε
το ...δημιούργημά του!

Στιγμιότυπο από την παρέλαση της 25ης Μαρτίου 2017

Νεαρή μαθήτρια με “τσαντόρ;;” σημαιοφόρος με την ελ-

ληνική σημαία.

Απ’ ότι δείχνει η εικόνα, τα πιστεύω της μαθήτριας δεν

έχουν καμμία σχέση με την ελληνική σημαία και το συμ-

βολισμό της. Μην ξεχνάμε ότι η ελληνική σημαία φέρει το

σταυρό της χριστιανοσύνης.

Είναι αδιανόητο η σημαία να είναι επιβράβευση των μα-

θητικών επιδόσεων. Επιτέλους πρέπει να το καταλάβουν

όλοι οι αρμόδιοι και να το αλλάξουν. 

Όλα online αλλά...

Την ψηφιοποίηση των υπηρεσιών του Δημοσίου, ώστε οι

πολίτες να μπορούν να πραγματοποιούν βασικές συναλ-

λαγές ηλεκτρονικά, συνεχίζει να προωθεί η Ευρώπη.

Η εικόνα, ωστόσο, που παρουσιάζει ο ευρωπαϊκός χάρτης

της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, έχει ακόμη πολλές

“γκρίζες ζώνες”. Για παράδειγμα, ενώ, κατά μέσο όρο, το

81% των δημόσιων υπηρεσιών στην ΕΕ παρέχεται οnline,

μόλις ένα στα τρία sites δημόσιων Αρχών και οργανισμών

είναι “mobile-friendly”. 

Παρά την εκρηκτική άνοδο της χρήσης των φορητών συ-

σκευών και των mobile δεδομένων στην Ευρώπη – μία από

τις πλέον “ώριμες” ψηφιακά αγορές του κόσμου – η πλει-

οψηφία των δημοσίων υπηρεσιών δεν είναι προσβάσιμη

μέσω κινητών τηλεφώνων.

Αυτή, ακριβώς, η έλλειψη ετοιμότητας (mobile readiness)

στις υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης έχει απο-

δειχθεί εμπόδιο στην προσβασιμότητα από τους Ευρωπαί-

ους πολίτες.

Την παραπάνω εικόνα σχολιάζει το “eGovernment Report

2016” της ΕΕ, σε έκθεση που καταγράφει την πρόοδο των

κρατών – μελών στην ενσωμάτωση των ψηφιακών τεχνο-

λογιών στις δημόσιες υπηρεσίες. 
πηγή: techit.gr
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Τίποτα δεν θύμιζε Εθνική γιορτή

Προς την εφημερίδα “ΕΒΔΟΜΗ”

Xρόνια πολλά αγαπητοί φίλοι,

25η Μαρτίου: Ημέρα Εθνικής Εορτής.
Περιδιαβαίνοντας σήμερα την πλατεία Ίμια, όλη τη
Βασ. Παύλου στη Βούλα και τις παρόδους, τίποτα
δεν έδειχνε ότι σήμερα γιορτάζει η Πατρίδα.
Θλίψη!...

Ούτε μια Ελληνική
Σημαία (εκτός Εθνι-
κής Τράπεζας και του
χώρου της παρέλα-
σης) ανηρτημένη σε
σπίτια, καταστήματα
για να θυμίζει τι συμ-
βολίζει, τί θυμίζουν
οι γραμμές και τα
χρώματά της.

Αντί Εθνικής Γιορτής μετατράπηκε σε προσδοκία
της ώρας του μπακαλιάρου και της σκορδαλιάς...

Εμείς που έχουμε ήρωες προγόνους, ξεχάσαμε τα
σύμβολά μας, όταν οι απόλεμοι π.χ. Ελβετοί τη ση-
μαία τους την τοποθετούν ακόμη και στο πιάτο του
φαγητού τους...

Σας ευχαριστώ
Α.Π. Ιπτάμενος Αξ/κός Πολεμικής Αεροπορίας

Βούλα

Είναι πολλές οι φωνές αλλά και  τα δη-

μοσιεύματα του ηλεκτρονικού και έν-

τυπου τύπου,  που μιλούν για την

άδικη οικονομική αντιμετώπιση των

ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων που

μελετά να προχωρήσει η Ανεξάρτητης

Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).

Σήμερα με την παρούσα ανοικτή  επι-

στολή μου προς εσάς, προσθέστε

άλλη μια φωνή συμπαράστασης υπέρ

της ΜΗ  φορολόγησης, των προνοι-

ακών  επιδομάτων.

Αλήθεια ακόμα,   δεν μπορώ να κατα-

νοήσω  το σκεπτικό  της Α.Α.Δ.Ε  πως

όσοι λαμβάνουν από το κράτος προ-

νοιακά επιδόματα, οφείλουν να πλη-

ρώνουν ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης.

Μήπως εσείς, ως  Ανεξάρτητη Αρχή

Δημοσίων Εσόδων,  θεωρείτε  πως τα

εισοδήματα από προνοιακά επιδόματα

απαλλάσσονται μεν,  από τον φόρο ει-

σοδήματος, υπάγονται ωστόσο στην

υποχρέωση καταβολής ειδικής Εισφο-

ράς Αλληλεγγύης βάση της  εγκύκλιου

του ν. 4172/2013, ο οποίος θεσπίζει

τον νέο Κώδικα Φορολογίας Εισοδή-

ματος?

Γνωρίζετε ότι εάν  εφαρμοστεί η πα-

ραπάνω Εγκύκλιος,  τα  άτομα με ανα-

πηρία κάτω του 80% ή με 80% και άνω

που δεν είναι τυφλά ή δεν έχουν κινη-

τική αναπηρία θα κληθούν να πληρώ-

σουν ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης,

λόγω της πλασματικής αύξησης των

εισοδημάτων τους, εφόσον αυτά θα

υπερβαίνουν το όριο των 12.000

ευρώ?

Γνωρίζετε επίσης, ότι  επειδή τα ποσά

των προνοιακών επιδομάτων θα θεω-

ρούνται πλέον ως  «εισόδημα», θα

προσαυξήσουν τεχνητά τα συνολικά

ετήσια οικογενειακά εισοδήματά τους,

με αποτέλεσμα να χάσουν και πλήθος

άλλων κοινωνικών επιδομάτων τα

οποία χορηγούνται με κριτήριο το

ύψος του ετησίου οικογενειακού εισο-

δήματος?

Έχω ένα απλό ερώτημα για εσάς  και

παρακαλώ, απαντήστε μου με το χέρι

στην Καρδιά:

Τη θεωρείτε λογική αυτήν την νέα

άδικη φορολογική επιβάρυνση ευπα-

θών ομάδων την ώρα που μειώνουν

σημαντικά τη συγκεκριμένη εισφορά

για τα πολιτικά πρόσωπα?

Είναι πραγματικά τραγελαφικό και

άκρως προκλητικό, η ηγεσία του

υπουργείου Οικονομικών την ίδια ώρα

που νομοθετεί τη σημαντική ελά-

φρυνση των βουλευτών και των λοι-

πών πολιτικών προσώπων από την

ειδική εισφορά αλληλεγγύης, να επι-

τρέπει την επιβολή της στα «πενιχρά

ποσά»  των προνοιακών επιδομάτων

που λαμβάνουν χιλιάδες άτομα με ει-

δικές ανάγκες.

Δεν θα ήθελα να σας αναλύσω το

ιστορικό των μεθοδεύσεων της πολιτι-

κής ηγεσίας του Υπουργείου Οικονο-

μικών για τα προνοιακά επιδόματα,

όμως αξίζει να αναφέρω  ότι κατά το

παρελθόν,  η… προκάτοχος της ΑΑΔΕ

-Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων,

επέβαλε  παράνομα και αυθαίρετα ει-

δική εισφορά αλληλεγγύης και στα

προνοιακά επιδόματα των ατόμων με

αναπηρίες κάτω του 80% καθώς και

των ατόμων με αναπηρία 80% και άνω

που δεν είναι τυφλοί ή δεν έχουν

βαριά κινητική αναπηρία.  

Τέλος,   ως ενεργός πολίτης, θεωρώ

ότι τα συγκεκριμένα επιδόματα κατα-

βάλλονται από το Ελληνικό Κράτος

ως κοινωνική παροχή για την αντιμε-

τώπιση και κάλυψη συγκεκριμένων ει-

δικών δαπανών,   στις οποίες

υποβάλλονται ευπαθείς ομάδες φορο-

λογούμενων,  χωρίς κανένα αντάλ-

λαγμα παροχής εργασίας, χωρίς να

αποτελούν καρπό περιουσιακών στοι-

χείων, και συνεπώς δεν τίθεται θέμα

επιβολής εισφοράς.

Με εκτίμηση

Φώτης Ν. Αλεξόπουλος
Μέλος Εθνικού Συμβουλίου Καταναλωτή & Αγοράς

- Γραμματέας Για θέματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης

ΙΝ.ΚΑ  /Γενική Ομοσπονδία Καταναλωτών Ελλάδος

«Κάτω τα χέρια»  από τις ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες

Ονομάζομαι Βασιλική Πρίντεζη και είμαι δη-
μότης Βάρης (Βάρκιζα). Καταγγέλω τον
Δήμο 3Β για τον εξής λόγο:
Στη Βάρκιζα ζει ο Α.Λ. από την ηλικία των
17 ετών. Σήμερα είναι 35. Η ζωή του είναι
δραματική, αφού έζησε σε μικρή ηλικία ένα
οικογενειακό δράμα, που είναι σε όλους
μας γνωστό Εως τα 15 του φιλοξενήθηκε
στα χωρια SOS και μετά νοσηλεύθηκε για
δύο χρόνια στο Ψυχιατρείο, γιατί είχε δια-
ταραχθεί η ψυχική του ισορροπία. Μετά
ήλθε στη Βάρκιζα, όπου του συμπαραστα-
θήκαμε, τόσο εμείς (φαγητό, ρούχα κ.λπ.),
όσο και οι ψαράδες που τον αγκάλιασαν και
τον στηρίζουν μέχρι σήμερα.
Ο τότε δήμαρχος κ. Μπαγλατζής του παρα-
χώρησε δίπλα στο νεκροταφείο ένα λυό-
μενο, όπου έμεινε για αρκετά χρόνια κι έτσι
σιγά - σιγά βελτιώθηκε και η ψυχική του
υγεία.

Πρόσφατα υπεύθυνοι του Δήμου 3Β, έδω-
σαν εντολή να απομακρυνθεί από το λυό-
μενο κι έτσι ο Α. σήμερα είναι άστεγος.
Σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχα με τον
τέως Αντιδήμαρχο κ. Σωτηρόπουλο σχετικά
με το θέμα, μου είπε να μην ανακατεύομαι
και μου έκλεισε το τηλέφωνο.
Αυτά και σας ευχαριστώ.

Υ.Γ.: Την επιστολή μου συνυπογράφουν
πάρα πολλοί κάτοικοι που γνωρίζουν την
περίπτωση.

σημείωση σύνταξης: Να συγχαρούμε την

κα Βασιλική για την ευαισθησία της καθώς

και όλους τους κατοίκους που συνυπογρά-

φουν την επιστολή, αλλά δυστυχώς ζούμε

σε μία εποχή, που το φιλότιμο και ο συνάν-

θρωπος είναι άγνωστες λέξεις για την κεν-

τρική διοίκηση.

Οι Δήμοι πλέον γίνονται επιχειρήσεις (μπίζ-

νες) με παρότρυνση και υποχρέωση της

κεντρικής Διοίκησης, με αποτέλεσμα να με-

τράνε κέρδη και ζημίες και όχι υπηρεσίες

προς το δημότη. Ελάχιστοι είναι εκείνοι

που αντιστέκοντα σ’ αυτή τη λογική...

Με τον τ. αντιδήμαρχο που μιλήσαμε για το

θέμα, μας εξήγησε ότι εκεί έχουν τοποθε-

τήσει τα οχήματα του Δήμου, έχουν περι-

φράξει το χώρο και σφραγίζει με ασφάλεια

η πόρτα, οπότε δεν μπορεί να μπει και να

βγει ο κύριος, με αποτέλεσμα να τους κα-

ταστρέφει καθημερινά το ηλεκτρικό σύ-

στημα για να μπορεί να μπαινοβγαίνει.

Έτσι τον απέβαλαν· του πρότειναν, όπως

μας είπε, να μείνει σε ξενώνα που διαθέτει

ο Δήμος στη Βουλιαγμένη και στη Βούλα,

αλλά δεν θέλησε.

Χάνεται η ανθρωπιά...

Ο νέος ασφαλιστικός φορέας Ενιαίος

Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ)

φαίνεται ότι σχεδιάστηκε κυριολεκτικά

στο πόδι, αφού καθημερινά καταγγέ-

λονται απίστευτες ιστορίες που συμ-

βαίνουν με τους ασφαλισμένους που

είχαν την ατυχία να βρεθούν σ’ αυτή

την ενσωμάτωση.

Αναγνώστης μάς απέστειλε το λογα-

ριασμό του από το κινητό του τηλέ-

φωνο, που τον είδε φουσκωμένο και

άρχισε να ψάχνεται πού έκανε την

...υπέρβαση.

Βρήκε λοιπόν ότι έχει χρεωθεί 15 ευρώ

για τρεις κλήσεις, κάποιων λεπτών,

στον ίδιο πενταψήφια νούμερο.

Απευθύνθηκε στην εταιρεία κινητής τη-

λεφωνίας για να διαμαρτυρηθεί και εκεί

άκουσε ότι αυτές οι τρείς χρεώσεις

έχουν γίνει προς τον ΕΦΚΑ.

Δηλαδή πόσο χρεώνεται η κάθε κλήση,

φίλοι αναγνώστες, προς τον ΕΦΚΑ.

Ψαχτείτε! Ούτε ροζ τηλέφωνα να

ήταν...

Αλλος αναγνώστης μάς έστειλε την ει-

δοποίηση που του κοινοποίησε ο ΕΦΚΑ

και τον καλεί να πληρώσει εισφορές

του πρώτου 3μήνου του 2017, ενώ

είναι ένα χρόνο συνταξιούχος!!!

Λέτε γι’ αυτό να πανηγυρίζει ο ΕΦΚΑ

ότι  το ταμείο είναι συν;

ΕΦΚΑ-τρέλας
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Πολλοί οι ενδιαφερόμενοι για τη “Γαστρονομική νοημοσύνη” κατέκλυσαν την αί-

θουσα Ιωνία στη Βούλα, την Τετάρτη 5 Απριλίου, στην παρουσίαση του βιβλίου του

Βουλιώτη Γιώργου Κωστούλα με τον τίτλο: «Γαστρονομική Νοημοσύνη».
Την παρουσίασε οργάνωσε ο Όμιλος για την Unesco των νοτίων προαστίων. Στο

πάνελ ο συγγραφέας και ομιλητές για το βιβλίο Ελένη Σαραντίτη και Ανδρέας Ριζό-

πουλος. Συντονιστής ο δικηγόρος Βασ. Βενέτης.

Το βιβλίο μιλάει για τη γευστική ηδονή, την αισθητική απόλαυση, το τελευτουργικό

και το “ξύπνημα” των αισθήσεων σε κάθε γαστρονομική κίνηση.

Ο συγγραφέας, από μικρός επιλεκτικός, έχει νιώσει σε όλες τις ίνες του σώματος

και του πνεύματος την ηδονή της γαστρονομίας, μαθαίνοντας να ξυπνάει όλες του

τις αισθήσεις γι’ αυτήν, αλλά και για την πόση που είναι αναπόσπαστο κομμάτι. Τον

οίνο που συνιστά το θεμέλιο του διατροφικού συστήματος των Ελλήνων από την αρ-

χαιότητα μέχρι σήμερα.

«Γαστρονόμος είναι ένα περίεργο είδος διανοούμενου - ιεροφάντη, ο οποίος μετα-
κινούμενος από τις κατσαρόλες στη σφαίρα της θεωρίας, αντιμετωπίζει την κουζίνα
ως αντικείμενο της νόησης και μόνο. Με άλλα λόγια γαστρονόμος δεν είναι εκείνος
που ξέρει να τρώει, αλλά εκείνος που ξέρει να μιλά για ό,τι τρώει.
Είναι προφανές ότι στο πρόσωπο των γαστρονόμων συνυπάρχουν, σωρευτικά ή με-
μονωμένες, αρκετές από τις παρακάτω ιδιότητες: είναι μάγειροι, επινοητές νέων
γεύσεων, γαστρονομικοί καθοδηγητές, ιδιότυποι φιλόσοφοι της γεύσης, συγγραφείς,
και πάνω απ’ όλα, ονομαστοί καλοφαγά-
δες...
...Επιλέξτε τροφές που σέβονται τη
μνήμη, τον πολιτισμό, τον άνθρωπο και
τη γη, και που επανέρχονται ως πανάρ-
χαιο στοιχείο και ιερό κομμάτι της
ύπαρξής μας.
Εκτοπίστε από το τραπέζι την ανοστιά
των εκτός εποχής προϊόντων. Κατά
μία έννοια, το εποχικά αταίριαστο πα-
ραβαίνει κάτι που μοιάζει με αδιατύ-
πωτο αισθητικό κανόνα».

«Οι μεγάλες απολαύσεις είναι φτη-
νές”, γράφει ο Γιώργος Κωστούλας.

«Η γαστρονομία δεν είναι για τους
λίγους. Είναι για όλους. “Χάρις τῇ
μακαρία Φύσει, ὅτι τα ἀναγκαῖα
ἐποίησεν εὐπόριστα, τά δέ δυ-
σπρόσιτα ουκ ἀναγκαία”, όπως
γράφει ο Επίκουρος». 
Το βιβλίο “ρέει” κρατώντας ζωντανό

το ενδιαφέρον του αναγνώστη.
email: gcostoulas@gmail.com

βιβλιοπαρουσιάσεις

Mία ενδιαφέρουσα αυτοέκδοση με τίτλο Απέναντι στο Bulling, της συγγραφέως Ελένης

Καμενίτσα - Κομηνού, παρουσίασε η Πανελλαδική Οργάνωση Γυναικών “Παναθηναϊκή”,

παράρτημα Γλυφάδας - Γλυφάδας,

στις αρχές Μαρτίου.

Το βιβλίο είναι μία μικρή πραγματεία

για «το όραμα της ανθρωπιστικής
παιδείας και η αυθεντία του διδά-
σκοντος».
Δίνει τη διάσταση της σχολικής βίας

με τις ολέθριες επιπτώσεις της στη

συνθήκη της σύγχρονης μαθητικής

κοινωνίας.

Τα κεφάλαια που αναπτύσσει είναι: 

Ενδοσχολική βία και προεκτάσεις -

Το συναίσθημα της μειονεξίας.Ο

ρόλος της οικογένειας, ο ρόλος

της σχολικής παιδείας.

Το όραμα της ανθρωπιστικής παι-

δείας

Η αυθεντία του διδάσκοντος

Η συγγραφέας Ελένη Καμενίτσα -

Κομηνού, διένειμε δωρεάν το βι-

βλίο στους παρευρισκόμενους.

To καινούργιο βιβλίο του Μίμη Ανδρουλάκη: "Δύο μόνο δάκρυα" των εκδόσεων Πατάκη,

παρουσίασε το Βιβλιοχαρτοπωλείο Πρόφη στην αίθουσα του δημαρχιακού μεγάρου στο

Κορωπί.  Μια  εξαιρετική εκδήλωση με πολύ κόσμο, με την παρουσία του δημάρχου Δημή-

τρη Κιούση, της αντιπολίτευσης Αθηνάς Κιούση και άλλων εκλεκτών κατοίκων της πόλης.  

Χειμαρρώδης ο Μίμης Ανδρουλάκης, με ομιλητές την Ελένη Γκίκα, συγγραφέα, ποιήτρια,

βιβλιοκριτικό και τον Δημήτρη Χαλκιώτη, ειδικό γραμματέα ομογενών του Υπουργείου Παι-

δείας, σύμβουλο του Ανοικτού Πανεπιστήμιου και του προέδρου του Αθλητικού Συλλόγου

"Προοπτική" Γιώργου Πρόφη.

Ιστορίες απροσδόκητες: Πρώτη φορά όλη η αλήθεια για την απίθανη εμπλοκή επιφανών
Ελλήνων στην περιπέτεια του Βέρντι με την «Αΐντα» εν μέσω μιας μεγάλης χρεοκοπίας.
Η Αΐσα, ο Σπύρος και η Ντίμη του «Café de Flore», η Αλέξια, η Ρομπέρτα, ο εκπαιδευτής
των περιστεριών, ο «σύμβουλος Ιωάννης»… ο «Κύκλος των Σκιπιώνων», η γυμνόστηθη
της Νουμαντίας, οι σατανικές δίδυμες του Αμπερντίν – ιστορίες, ιστορίες που στο τέλος
τους ανταμώνουν την αφετηρία· τα δάκρυα επί των ερειπίων στην αέναη επιστροφή των
ηττημένων της Ιστορίας.

Γαστρονομική
Νοημοσύνη 

Απέναντι στο Bulling

"Δύο μόνο δάκρυα"



Xρήσιμα επαγγέλματα με φιλική εξυπηρέτηση

CONTINENTAL-UNIROYAL-BRIDGESTONE-BARUM

 

 

Προβληθείτε στις 
σελίδες μας

με μία συνδρομή 
της εφημερίδας!

Πληροφορίες 6937153052

press@ebdomi.com
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H συλλογικότητα “Πολίτες κατά των πλειστηρια-

σμών στα Μεσόγεια» έχει ξεκινήσει από το 2014 και

έχει τρία χρόνια αδιάκοπης  δράσης.

Εχει αποτρέψει μέχρι σήμερα κάθε διαδικασία εκπλει-

στηριασμού στο ειρηνοδικείο Κορωπίου, κάθε Τε-

τάρτη μεσημέρι 15.30, όπου γίνονται οι

πλειστηριασμοί και αφήνουν τον πολίτη στο δρόμο,

αδιαφορώντας για την παραπέρα ζωή του, δημιουρ-

γώντας έτσι στρατιές αστέγων και πονεμένων αν-

θρώπων.

«Στόχος μας είναι να ανακόψουμε την καλπάζουσα
προσπάθεια μαζικής εκποίησης της ακίνητης περιου-
σίας των πολιτών, επαγγελματιών, βιοτεχνών, αγρο-
τών και πάσης φύσεως ιδιοκτητών ακινήτων»,
σημειώνουν στην ανακοίνωσή τους.

Ετσι, την Κυριακή 9 Απριλίου στις 11.30 π.μ. στον κι-

νηματογράφο Άρτεμις του Δήμου Μαρκοπούλου

(Ι.Αθ. Γιαννάκη 1, πίσω από τον Αγ. Ιωάννη) στην κεν-

τρική πλατεία της πόλης θα αναπτυχθεί ομιλία με

θέμα: 

«Πλειστηριασμοί, η μάστιγα κατά της ιδιοκτησίας
μας».

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

Ενημέρωση από εκπρόσωπο της συλλογικότητας

Ενημέρωση από νομικό σύμβουλο

Ερωτήσεις και τοποθετήσεις παρευρισκομένων.

email: polites.kata.pleistir.mesogeia@gmail.com

Πολίτες κατά των Πλειστηριασμών στα Μεσόγεια

«Πλειστηριασμοί, η μάστιγα κατά της ιδιοκτησίας μας»
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ΘΑΛΗΣ ΕΞΑΜΥΟΥ ΜΙΛΗΣΙΟΣ

(640/624 - 546)

«Τάχιστον νοῦς· διά παντός γάρ τρέχει».
«Ἰσχυρότατον ἀνάγκη· κρατεῖ γάρ πάντων».
«Σοφώτατον χρόνος· ἀνευρίσκει γάρ πάντα».
(Διογένης Λαέρτιος, 3ος μ.Χ., “ΒΙΟΙ ΦΙΛΟΣΟΦΩΝ», βιβλίο Α, κεφ. 35)

(= Το πιο γρήγορο είναι ο Νους· γιατί όλο το χρόνο τρέ-

χει/κινείται γρήγορα και ασταμάτητα). 

ΣΧΟΛΙΟ: για όσους βέβαια τον ενεργοποιούν ακόμα και

σκέπτονται ορθά και κριτικά.

(= Το πιο ισχυρό είναι η Ανάγκη· γιατί κυριαρχεί πάνω

σε όλα).

(= Το πιο σοφό είναι ο Χρόνος· γιατί ανακαλύπτει τα

πάντα).

«Ο Κόσμος μπορεί να είναι όσο θέλει σκοτεινός, όμως
αρκεί να παρεμβάλλουμε ένα κομμάτι Ελληνικής Ζωής,
για να φωτιστεί αμέσως άπλετα».
(Φρίντριχ Νίτσε, 1844-1900, «Η Γέννηση της Φιλοσοφίας στα χρόνια
της ελληνικής τραγωδίας», εκδόσεις Κοροντζή, Αθήνα 19753, Από την
εισαγωγή, κεφ. “Περί των Ελλήνων”).

«Ο Κόσμος σήμερα αναπνέει και ζει με την Κληρονομιά
της Αρχαίας Ελλάδας»
(Στόμπαρτ Τζ., Άγγλος ιστορικός, “Το θαύμα του Αρχαίου ελληνικού

πολιτισμού”, μετάφραση Α. Κοντοσιάνου, β’ έκδοση, σ. 208 “Εγκυκλο-

παιδικά”, Αθήνα 1977)

«ΤΟ ΠΑΝ ΕΤΕΘΗ ΥΠΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ»
(Βέρνερ Γαίγκερ, 1888-1961, τρίτομο έργο του “PAIDEIA - DIE 

FORMUNG DES GRIECHISCHEN MENSCHEN)

ΣΧΟΛΙΟ: Όταν η Πνευματική Καλλιέργεια (η κατά κεφα-

λήν καλλιέργεια) παραμελείται και έρχεται σε δεύτερη

και τρίτη μοίρα, εμφανίζονται διάφοροι μηχανισμοί προ-

παγάνδας, που κάνουν πλύση εγκεφάλου σε άτομα, τα

οποία δεν έχουν το υπόβαθρο αντίστασης που προσφέ-

ρει η ΠΑΙΔΕΙΑ. Έτσι, δεν μπορεί το κάθε άτομο να απο-

φασίσει ελεύθερα για τίποτε. Εξ αντιθέτου ασχολείται

με το “ΤΙΠΟΤΑ” επειδή τον έχουν κάνει να νομίζει πως

ασχολείται, με το ‘ΠΑΝ”!

Γι’ αυτό και ο μέγας Γερμανός Φιλόλογος και Ελληνι-

στής έδωσε τον ορισμό της Παιδείας. «Παιδεία είναι η
μόρφωση του Έλληνος Ανθρώπου».

Δυστυχώς, στην Ελλάδα “κάποιοι” δεν ενδιαφέρονται να

προσφέρουν στους μαθητές τη “Μόρφωση του Έλλη-

νος Ανθρώπου”, αλλά την παρα-Μόρφωση! του Έλλη-

νος πολίτη σε υπάκουο-πελάτη!

Ο Γερμανός Φιλόσοφος Νίτσε στο έργο του: «Η γέννηση
της Φιλοσοφίας» αναφέρει: «Οι Έλληνες είναι εκείνοι
που έφεραν μακρύτερα τον άνθρωπο και ουδέποτε

υπήρξεν, έστω και κατά προσέγγιση, σειρά φιλοσόφων
στους οποίους η φιλοσοφική δύναμη να έχει αναπτυχθεί
με τόση πληρότητα. Όλα τα φιλοσοφικά συστήματα
είναι ξεπερασμένα. Οι Έλληνες ακτινοβολούν με μια
λάμψη δυνατότερη παρά ποτέ. Ανακάλυψαν πράγματι
τους κυριότερους τύπους του φιλοσοφικού πνεύματος
στους οποίους όλες οι μεταγενέστερες γενεές δεν πρό-
σθεσαν τίποτε το ουσιαστικό. Δεν γνώρισα ποτέ κανέ-
ναν που να έχει εμπνεύσει τόσον σεβασμό, όσοι οι
Έλληνες Φιλόσοφοι...».

Όταν ρωτήθηκε ο διακεκριμένος Φιλόλογος και Ιστορι-

κός Σαράντος Καργάκος, αν υπάρχει κρίση στην Παιδεία

πάντησε: «Υπάρχει Επιθανάτιος Ρόγχος...»
Αυτό ίσως φαντάζει υπερβολικό, δεν απέχει όμως και

πολύ από την πραγματικότητα!

ΘΑΛΗΣ - ΑΙΓΥΠΤΟΣ - ΠΥΡΑΜΙΔΕΣ

Ο Θαλής επισκέφθηκε την Αίγυπτο και τις Πυραμίδες*

(πῦρ + ἀμίς-ίδος = δοχείο) και ήρθε σε επαφή με τους

ιερείς της (ιερατείο). Γνώριζε πως στο Δέλτα του Νείλου

υπήρχαν ελληνικές αποικίες, τουλάχιστον 50, όπως Ηλι-

ούπολις, Διόσπολις, Θήβαι, Θώνις ή Ηράκλειον (Αιγύ-

πτου), Κάνωπος, Σαΐς κ.λπ. και πως οι Φαραώ

χρησιμοποιούσαν Έλληνες μισθοφόρους.

Οι “Μεγάλοι Μαθηματικοί” Αιγύπτιοι έκτισαν τις πυραμί-

δες τους, που ήταν ταφικά μνημεία των Φαραώ, αλλά

δεν γνώριζαν να μετρήσουν το ύψος τους!

Ο πατέρας, πάντως της ιστορίας, σύμφωνα με τον Κικέ-

ρωνα, Ηρόδοτος (484-425) αναφέρει στο Β’ βιβλίο της

ιστορίας του “ΕΥΤΕΡΠΗ”, κεφ. 128 πως οι Αιγύπτιοι
λόγω του μίσους που αισθάνονταν για τους βασιλείς
τους δεν ήθελαν καθόλου να αναφέρουν το όνομά τους·
και πως όχι μόνο αυτό, αλλά και τις πυραμίδες τους τις
ονομάζουν από το όνομα του βοσκού Φιλίτιος**, ο
οποίος κατ’ εκείνη την εποχή έβοσκε τα ζώα του στα
μέρη αυτά. «τούτους ὑπό µίσεος οὐ κάρτα θέ-
λουσι Αἰγύπτιοι ὀνοµάζειν, ἀλλά καί τάς πυρα-
µίδας καλέουσι ποιµένος Φιλίτιος, ὅς τοῦτον
τόν χρόνον ἔνεµε κτήνεα κατά ταῦτα τά χωρία».
Ίσως το όνομα αυτό να διατηρεί την ανάμνηση ενός των

λαών, οι οποίοι πάτησαν το πόδι τους στα βόρεια της Αι-

γύπτου, των Φιλισταίων, των “Παλαισάτι”, Ετεο-κρητι-

κής καταγωγής και στην Φοινίκη, όπου μετέφεραν το

ελληνικό αλφάβητο από τον Πλακιά Χανίων, που απετέ-

λεσε το πολύ αργότερα επαναπατρισθέν «φοινικικό»

αποκαλούμενο. 

Μήπως, τελικά, ο αρχιτέκτονας των πυραμίδων της Αι-

γύπτου ήταν Έλληνας; Καθόλου απίθανο, αφού στον

ελληνικό χώρο υπάρχουν τουλάχιστον 100 μικρόσχη-

μες, κλιμακωτές, βαθμιδωτές λόγω της γεωμορφολο-

γίας του εδάφους, όπως του Ελληνικού (2720 π.Χ.), του

Κεφαλαρίου, του Λυγουριού (Ασκληπιείου - 2100 π.Χ.)

στο Άργος και του Αμφείου Καδμείας στη Θήβα, όπου

έχει χρονολογηθεί η κατασκευή της με τη μέθοδο της

οπτικής θερμοφωταύγειας, το 3000 π.Χ., αρχαιότερη

των αιγυπτιακών που ανάγονται στο 2700/2600.

Απ’ αυτό αποδεικνύεται πως οι Έλληνες είναι οι πρώτοι

κατασκευαστές πυραμίδων, αλλά και αυτοί που πιθανόν

να κατασκεύασαν κι αυτές τις αιγυπτιακές. Εξάλλου

όταν ο Αιγύπτιος ιερέας - σοφός της Σαΐδος (πόλη της

Αιγύπτου) αναφέρει στο Σόλωνα πως οι Έλληνες είναι

κατά 1000 χρόνια παλαιότεροι των Αιγυπτίων, τι άλλο

θα μπορούσε να αποδείξει μια τέτοια δήλωσε παρά την

πολιτισμική ανωτερότητα των προγόνων μας! (Πλάτων,

427-347 “Τίμαιος”,  κεφ. 20). 

Είναι ποτέ δυνατόν να κατασκευάζεις κάτι χωρίς να γνω-

ρίζεις τον τρόπο μέτρησης του μεγέθους του; Πώς είναι

δυνατόν αν δεν υπάρχει η αντίστοιχη μελέτη;!! 

Η μεγαλύτερη από τις πυραμίδες, είναι αυτή του Χέοπα,

οι άλλες είναι του Χεφρήνου και του Μυκερίνου. Ανήκει

στα επτά θαύματα του κόσμου. Η κατασκευή της διήρκησε

20 χρόνια, εργάστηκαν 100.000 εργάτες, αποτελείται από

2.300.000 ογκόλιθους βάρους από 3-18 τόνους.

Ο Θαλής επι-σκίασε τους Αιγυπτίους με τη ευφυΐα του

και με τη σκιά της πυραμίδας μέτρησε το ύψος της. Ξε-

πέρασε τους άλλους ιερείς-σοφούς Αιγύπτιους και με

την πνευματική του ακτινοβολία τούς άφησε στη σκιά,

ήτοι στην αφάνεια.

Με τις γνώσεις του για τα όμοια τρίγωνα ανακάλυψε ένα

δεξιοτεχνικό τρόπο να μετράει το ύψος των αντικειμέ-

νων. Αυτό το πέτυχε περιμένοντας τη σκιά ενός αντικει-

μένου να γίνει ίση με το ύψος του, ήτοι όταν ο ήλιος

ήταν σε γωνία 450 με το οριζόντιο επίπεδο.

Όταν ταξίδεψε στην Αίγυπτο και αντίκρισε τις πυραμίδες,

θέλησε να μάθει το ύψος τους. Δυστυχώς, όμως ακόμη

και οι ίδιοι οι Αιγύπτιοι δεν το γνώριζαν. Έτσι όταν τους

ρώτησε, του απάντησαν πως θα κάμουν χρησμό στους

θεούς τους για να τους απαντήσουν. Ευτυχώς, δεν χρει-

άστηκε να περιμένει να αποφανθούν οι θεοί τους, αφού ο

Θαλής μέτρησε το ύψος της κάθε πυραμίδας και απέ-

σπασε το θαυμασμό του βασιλιά τους Άμασι.

Για τη μέτρηση του ύψους των πυραμίδων, ο Θαλής, χρη-

σιμοποίησε μια ράβδο που τη στήριξε κάθετα στο έδαφος

δίπλα στις πυραμίδες. Στη συνέχεια περίμενε μέχρι το

μήκος της σκιάς της να γίνει ίσο με το ύψος της. Όταν

αυτό συνέβη μέτρησε το μήκος της σκιάς τής κάθε πυρα-

μίδας. Τη χρονική στιγμή, όπου το μήκος της σκιάς της ξύ-

λινης ράβδου γινόταν ίσο με το ύψος της  τότε όλα τα

αντικείμενα που ήταν κάθετα τοποθετημένα στο έδαφος

σχημάτιζαν μια σκιά, με μήκος ίσο με το ύψος τους. 

Από τότε οι Αιγύπτιοι κατέγραψαν το αποτέλεσμα και

δεν βρέθηκαν ποτέ ξανά στη δύσκολη θέση να μη δύ-

νανται να απαντήσουν στο ερώτημα. 

Σύμφωνα πάντα με τον Ηρόδοτο: αυτό που ξεχωρίζει

ανέκαθεν τον Έλληνα από τον βάρβαρο είναι πως ο Έλ-

ληνας ρέπει προς τη γνώση παρά στις παράλογες ευ-

πιστίες.

――――
* Πῦρ. Με τη λέξη πῦρ, δεν υποδηλώνεται μόνο η φωτιά αλλά και

η ενέργεια. Επομένως πυραμίδα είναι “αυτό που δέχεται την ενέρ-

γεια του ηλίου”. Ίσως θα μπορούσαμε να πούμε πως είναι ένας “πυ-

κνωτής” της γης, συσσωρευτής ενέργειας (ηλιακός συλλέκτης).

Εξάλλου και ο Ηράκλειτος, αναφερόμενος στο “πῦρ” ως κοσμογο-

νική αρχή, εννοούσε ένα είδος ενέργειας και όχι τη φωτιά όπως

την ξέρουμε. Υπάρχει και η εκδοχή από το “ο πυρός” = ο σίτος, το

στάρι + ἀμίς-ίδος, δηλαδή αποθήκες σταριού. Ενώ “έγκυρα” κυ-

κλοφορούμενα λεξικά παρουσιάζουν τη λέξη “πυραμίς” ως αγνώ-

στου ετύμου.

** Φιλίτιος. Το όνομα ανάγεται ετυμολογικά στον υπερθετικό

βαθμό του φίλος, φίλιστος και φίλτατος, στον Φίλιον Δία, τον προ-

στάτη της φιλίας και στα φιλίτια, τα σπαρτιατικά συσσίτια.

Καλή Πνευματική Ανάσταση, Ψυχική Ανά-
ταση και Λαμπρά Μυαλά.

Πέτρος Ιωαννίδης

Καθηγητής φιλόλογος του 2ου ΓΕΛ Βούλας

Προσω-κρατικῶς
ζῆν

ΕΤΥΜΟΛΟΓΩ ΑΡΑ ΥΠΑΡΧΩ

«ἄπιτε»!
Ἐξ Αἰγαιοπελασγισµοῦ 

Ἑλληνοκεντρισµοῦ
ἄρχεσθαι &

Ἀνατολισµοῦ
Ἀφροκεντρισµοῦ

παύεσθαι
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Ήγγικεν η ώρα να μιλήσουμε για το αμφίσημο της πολι-

τικής.

l Γεγονός: Εξτρεμιστικά φαινόμενα αναπτύσσονται ρα-

γδαία στη χώρα μας.

l Γεγονός: Η ακροδεξιά σε ανοδική πορεία.

l Γεγονός: Η πολιτική και οι πολιτικοί αποτελούν πλέον

συνώνυμο της απάτης και της προδοσίας.

Τα παραπάνω αποτελούν αδιαμφισβήτητα δεδομένα που

χαρακτηρίζουν την εποχή μας. Μια εποχή που τα γεγο-

νότα της διαδραματίζονται υπό εντελώς αδιαφανείς για

το λαό διαδικασίες. Οι πολίτες αδυνατούν πλέον να πα-

ρακολουθήσουν πολιτικές εκπομπές, καθώς οι συζητή-

σεις ανάγονται σε υψηλό επιστημονικό επίπεδο(!) Για να

καταφέρει κανείς να παρακολουθήσει και να κατανοήσει

100% τα λεχθέντα επί των τηλεοπτικών πάνελς, χρειάζε-

ται πολλά πανεπιστημιακά πτυχία. Ποιός τα έχει;

Κι αν αδυνατεί ο λαός να παρακολουθήσει τις εξελίξεις,

δεν δύναται να αποτελεί υπεύθυνο και αξιόπιστο εκλο-

γικό σώμα. Κοντολογίς, με την απύθμενη τηλε-παραφι-

λολογία, τα ακαταλαβίστικα άρθρα και τις δυσνόητες

πολιτικο-οικονομικές αναλύσεις, ο πολίτης δεν είναι σε

θέση να γνωρίζει το καλό του, άρα δεν είναι ικανός να

ψηφίσει.

Αυτή είναι η μια πλευρά της σαθρής πραγματικότητας.

Η άλλη πλευρά έχει να κάνει με την ρίζα του προβλήμα-

τος. Την πολιτική, τους πολιτικούς και κατ’επέκταση τα

πολιτικά κόμματα και φορείς.

Κόμματα. Μια αθώα λέξη που σήμερα κρύβει μέσα της

το όνειδος και την εθνική μας καταστροφή.

Πόσα, ποιά, και γιατί. Η ακτινογραφία της

πολιτικής σκηνής 

Η χώρα μας σήμερα έχει  ενεργά 150 κόμματα. Ενδεικτικό

του αποστήματος είναι ότι σχεδόν το 70% εξ αυτών, δηλαδή

τα 105 ιδρύθηκαν τα μνημονικά χρόνια, ήτοι από το 2009

και έπειτα. 

Από τα 45 υπόλοιπα κόμματα, τα 13 ιδρύθηκαν από το έτος

2000  έως το 2009, άλλα 11 ιδρύθηκαν τη δεκαετία του ’90

(1990-1999), άλλα 10 ιδρύθηκαν τη δεκαετία του ’80 (1980-

1989) και μόνο 11 κόμματα ιδρύθηκαν πριν τον 1980, δη-

λαδή από τις αρχές των περασμένου αιώνα έως το 1979. Τα

νούμερα αφορούν τα εν ενεργεία κόμματα και όχι αυτά που

έχουν κλείσει (διαλυθεί). Αλλιώς θα μιλούσαμε για πολύ πε-

ρισσότερα!!

Αφορμή αλλά και συνάμα θρυαλλίδα για το ρεπορτάζ απο-

τέλεσε η «χειμερινή» βροχή ανακοινώσεων από πρώην βου-

λευτές, για ίδρυση νέων κομμάτων,  μόλις το πρώτο τρίμηνο

του 2017. Που να σφίξουν και οι ζέστες!

1) Νότης Μαριάς: Ιδρύει το: «ΕΛΛΑΔΑ - O ΑΛΛΟΣ

ΔΡΟΜΟΣ». Δεν είναι η πρώτη φορά όμως. Είχε παλαιότερα

ιδρύσει και το «Αντιμνημονιακοί Πολίτες». Μ’ αυτό το

κόμμα συνεργάστηκε με τους ΑΝ.ΕΛ. και εξελέγη βουλευ-

τής το 2012. Ευρωβουλευτής το 2014. Aνεξάρτητος σήμερα.

2) Ραχήλ Μακρή: Μετά τη βόλτα της από διάφορα κόμ-

ματα και τη συλλογή ψηφοδελτίων και τατουάζ, ιδρύει το:

«Μέτωπο Νίκης».

3) Τα ορφανά του Κώστα Σημίτη. Οι πρώην υπουργοί των

κυβερνήσεων Σημίτη, η Άννα Διαμαντοπούλου, ο Γιώργος

Φλωρίδης και ο Γιάννης Ραγκούσης ιδρύουν το: «Ώρα Απο-

φάσεων» με τη δέσμευση… να μας σώσουν ξανά. Όπως και

τότε, επί Σημίτη!

4) Τελευταία πολιτική πινελιά στο φετινό κάδρο, η «Δημο-

κρατική Ευθύνη». Μόλις αυτή τη βδομάδα ανακοινώθηκε

το νέο κόμμα που στηρίζει ο πρώην (κι αυτός) υπουργός,

Αλέκος Παπαδόπουλος. Αρχικά το είχε οικειοποιηθεί ο

πρώην γενικός γραμματέας εσόδων Χάρης Θεοχάρης όταν

πέρυσι το καλοκαίρι ανακοίνωσε ότι εκείνος ιδρύει αυτό το

κόμμα. Πρόεδρος εκλέχθηκε ο οικονομολόγος Βασίλης

Παυλίδης, ενώ το πολιτικό στίγμα του φορέα έχει να κάνει

με το χώρο της παγκοσμιοποίησης, των ευρωπαϊστών και

γενικώς ευρω-υποτακτικών!

5) Κόμμα εξαγγέλλουν διάφοροι και στο όνομα του Βλαν-

τιμήρ Πούτιν με αρχηγό στο ...παραβάν τον Ιβάν Σαββίδη

που εκτός από το ποδόσφαιρο και τις τηλεοπτικές άδειες,

είδε ανοικτά  και στην πολιτική… και μπήκε! Μπροστά εμ-

φανίζεται ο Μιχάλης Χαραλαμπίδης. Το όνομα του κόμμα-

τος: ΛΙΟΝΤΑΡΙΑ συνέργεια για την Ελλάδα

«Εσύ κι Εγώ φτιάχνουμε το εμείς, που θα μας κυβερνή-

σει».

Και μετά απ’όλα αυτά… χάνει η μάνα το παιδί και το παιδί

τη μάνα. 

Τα ανωτέρω δεν σημαίνουν απαραιτήτως ότι οι νεόδμη-

τοι αυτοί πολιτικοί φορείς δεν είναι αξιόλογοι. Αλλά

ποιος ο λόγος ίδρυσης νέων κομμάτων και όχι η συμμετοχή

σε ήδη υπάρχοντα, όταν εκ των αριθμητικών αποτελεσμά-

των είναι … ήδη πάρα πολλά και υπερκαλύπτουν την όποια

ιδεολογία ή πολιτικό προσανατολισμό. Το αρχηγιλίκι;

Από τα 150 συν τα 5 «νεότευκτα» φετινά κόμματα, το 2015

συμμετείχαν στις εκλογές του Ιανουαρίου μόνο τα 26, ενώ το

Σεπτέμβρη του ιδίου έτους (με λίστα) συμμετείχαν τα 24. Νω-

ρίτερα, στις ευρωεκλογές του 2014, εκεί που τα πράγματα

είναι φθηνότερα και ευκολότερα, συμμετείχαν τα 43. Βέβαια

τότε δεν ήταν 150, αλλά 45 λιγότερα. Μόνο το 2014 για τη

«σκορδοκαΐλα» της συμμετοχής στις ευρωεκλογές ώστε να

αποκτήσουν λόγο στην πολιτική, ιδρύθηκαν 25 κόμματα. Με-

ταξύ αυτών το «Το ΠΟΤΑΜΙ» του Στ. Θεοδωράκη και η

«ΤΕΛΕΙΑ» του πρώην (ίσως και νυν) ηθοποιού και δημάρ-

χου Στυλίδας Απόστ. Γκλέτσου. Τα 7 από τα 25 κόμματα του

2014 διαλύθηκαν αμέσως μετά τη διαδικασία!

Από τα νούμερα συμπεραίνει κανείς, ότι είμαστε …ίσως γε-

μάτοι «νούμερα». 

Ακολουθούμε τη … μυρωδιά του χρήματος

Από την κίβδηλη κομματική υπερπληθώρα και τον πολιτικό

συνωστισμό, καθίσταται σαφές, ότι η πολιτική στην Ελ-

λάδα… έχει χρήμα, και πιθανόν και δόξα!...

Και η λεωφόρος του χρήματος περνά από τις ευεργετικές

διατάξεις του Ν. 4304/14 (ΦΕΚ Α 234/23.10.2014). Ο νόμος

αυτός αντικατέστησε τα περισσότερα άρθρα του

ν.3023/2002 και ορισμένα του ν.3214/2004 που λίγο έως

πολύ είχαν παρόμοια ευεργετικά άρθρα σχετικά με τις χρη-

ματοδοτήσεις των κομμάτων.

Επί του πρακτέου, όποιο κόμμα ή συνασπισμός κομμάτων

δηλαδή «κομματική εταιρία» συγκεντρώνει 1,5% λαμβάνει

750.000 ευρώ ετησίως ως κρατική ενίσχυση! Και αφορολό-

γητα παρακαλώ. Κι αν το κόμμα δεν καταφέρει το 1,5%,

τότε γεφυρώνεται με άλλα μικρότερα κόμματα και λαμβά-

νουν το «ζεστό» χρήμα όλοι μαζί. Ως παράδειγμα αναφέ-

ρουμε το κόμμα του πολλάκις δηλωμένου φίλου των

Γερμανών και  της κυρίας Μέρκελ προσωπικά, Θάνου Τζή-

μερου. «Δημιουργία Ξανά». Έλαβε ποσοστό μικρότερο του

1%. Συνενώθηκε όμως με άλλα 2 ακόμα μικρότερα κόμ-

ματα, το «Δράση» του Στέφανου Μάνου και το «Φιλελεύ-
θερη Συμμαχία» (που έλαβε απειροελάχιστα ποσοστά) και

από 2013 και σύμφωνα με τα οικονομικά στοιχεία που οι

ίδιοι καταθέτουν στον ιστότοπό τους, λαμβάνουν κρατική

ενίσχυση. 

Και έτσι ακριβώς κάνουν ταμείο, οι «καθωσπρέπει» κύριοι

των εξωκοινοβουλευτικών μικρών κομμάτων. Με τον νέο

νόμο, παρόμοια εικόνα σε μικρότερα οικονομικά μεγέθη για

τα κόμματα, ισχύει με το 1,5% και στα αποτελέσματα που

απορρέουν από τις Ευρωεκλογές.

Έμαθε λοιπόν ο Έλληνας… ή πολιτικό φορέα (κόμμα) ή

Μ.Κ.Ο.!

Αυτός είναι και ο λόγος που πολλοί πρώην βουλευτές σχη-

ματίζουν κόμματα. Η κρατική ενίσχυση (επιχορήγηση) είναι

το «μήλο της Έριδος» και όχι - πάντα - ο πατριωτισμός.

Συνέχεια στη σελ. 16

του δημοσιογράφου 

Βασίλη Κασιμάτη

3 Η περίπτωση συνένωσης (συνασπισμού κομ-
μάτων) των αντιμνημονιακών μικρών κομμά-

των δίνει εκλογικά ποσοστά κυβερνητικού

σχηματικού. 1ο κόμμα! 

Σθένος υπάρχει;

3 Η πραγματική εικόνα όλων των πολιτικών
κομμάτων στην Ελλάδα. 1900-1979 = 11 κόμματα

1980-1989 = 10 κόμματα
1990-1999 = 11 κόμματα
2000-2009 = 13 κόμματα
2009-2016 = 105 κόμματα
Α’ τρίμηνο 2017= 6 !!

ΣΟΚ. 150 κόμματα έχει η χώρα μας!

’’Συνεννόηση, ομόνοια, ομοψυχία... μηδέν. 

Ο πατριωτισμός υπό σαφή αμφισβήτηση, 

αλλά και υπό διωγμό’’

«Το της πόλεως όλης ήθος, ομοιούται τοις άρχουσιν». 

Ισοκράτης, 436-338 π.Χ., Αθηναίος ρήτορας

(Το ήθος όλης της πολιτείας είναι το ίδιο με αυτό αυτών
που την κυβερνούν).
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Συνέχεια από τη σελ. 15

Στο δια ταύτα
Αυτή τη στιγμή υπάρχουν τουλάχιστον 10 γνωστά μικρά

κόμματα και αρκετά ακόμα μικρότερα που ως πολιτικό τους

αφήγημα καταθέτουν τον αγώνα τους κατά των μνημονίων

και του Ευρώ, ευαγγελίζονται μια Ελλάδα εκτός Ευρώπης

με εθνικό νόμισμα. Κοντολογίς, αυτά τα κόμματα αποτε-

λούν το αντιμνημονιακό πατριωτικό τόξο.

Πόσο πατριώτες όμως είναι; Διότι σήμερα και εκεί που

έφτασαν πλέον τα πράγματα η Ελλάδα δεν έχει τη πολυ-

τέλεια να κάνει λόγο για δεξιά κι αριστερά. 

Μνημόνιο Vs Αντιμνημόνιο! Σήμερα λοιπόν το πολιτικό

ρινγκ έχει δύο μόνο ομάδες. Τα 5 οθνεία κοινοβουλευτικά

κόμματα που ψήφισαν τα μνημόνια σε αγαστή συνεργα-

σία με τα μικρότερα ενδοκοινοβουλευτικά και εξωκοινο-

βουλευτικά που στηρίζουν τα μνημόνια και την

ευρωπαϊκή πορεία της χώρας και από την άλλη πλευρά

του ρινγκ τα αντιμνημονιακά κόμματα που αταλάντευτα

οραματίζονται το Grexit με ότι αυτό συνεπάγεται.

Grexit που συντάσσεται μαζί με όλους τους ευρωσκεπτι-

κιστές των υπολοίπων Ευρωπαϊκών χωρών και που τα πο-

σοστά τους πλέον αδιαμφισβήτητα είναι σε πολύ υψηλά

επίπεδα.

Αν λοιπόν τα ετερογενή αντιμνημονιακά κόμματα δεν

είναι απλά η βαλβίδα της χύτρας για να εκτονώνεται ο

εξοργισμένος κοσμάκης, αλλά όπως διατείνονται είναι

πατριωτικοί φορείς, τότε οφείλουν να καθίσουν όλοι

μαζί σε ένα τραπέζι παραμερίζοντας τις αριστερές ή

δεξιές ιδεολογίες/ιδεοληψίες τους και να εξασφαλί-

σουν για τον Ελληνικό λαό τη συσπειρωμένη γροθιά

κατά των δανειστών, κατά των κατακτητών μας.

Εμείς σήμερα θα σας τους παρουσιάσουμε έναν-έναν με

τα δημοσκοπικά ποσοστά που ενίοτε τους αποδίδονται,

ώστε κανείς - ένθεν κακείθεν - να μην μπορεί να πει, ότι

δεν γνώριζε.

«Πλεύση Ελευθερίας» Ζωή Κωνσταντοπούλου περίπου

2,7%

«Λαϊκή Ενότητα» Παναγιώτης Λαφαζάνης περίπου 2,5%

«Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός» Γιώργος Καρατζαφέ-

ρης περίπου 1,3%

«Ελληνική Λύση» Κυριάκος Βελόπουλος περίπου 1%

«ΕΠ.Α.Μ.» Δημήτρης Καζάκης περίπου 0,8%

«Σχέδιο Β’» Αλέκος Αλαβάνος περίπου 0,6%

«Χριστιανοδημοκρατικό κόμμα» Νίκος Νικολόπουλος

περίπου 0,5%

«Δημοκρατική Κίνηση 5 Αστέρων-Δραχμή» Θεόδωρος

Κατσανέβας  περίπου 0,5%

«Σύνδεσμος Εθνικής Ενότητας» Νίκος Αλικάκος περίπου

0,5%

«Ελεύθερη Πατρίδα» Βασιλειάδης, Δρακωνάκης περίπου

0,4%

Αυτά τα 10 κόμματα συγκεντρώνουν περίπου το 11%

των ψήφων. Σήμερα!

Υπάρχουν όμως και άλλες 2 σημαντικότατες παράμετροι. 

Πρώτον, είναι δεδομένο ότι οι Έλληνες πολίτες σε ένα

ενδεχόμενο δημοψήφισμα Ευρώ ή Δραχμής, οι «υπέρ της

δραχμής» έχουν ξεπεράσει πλέον τους «υπέρ του Ευρώ»,

στοιχείο που τα γκάλοπ αδυνατούν να κρύψουν πια.

Αυτό φάνηκε άλλωστε και στο δημοψήφισμα, όταν ο

Σόϊμπλε το μετέτρεψε σε μάχη του ευρώ κατά της δραχ-

μής. 

62% είπαν το «ΟΧΙ». Μια τέτοια λοιπόν ένωση αντιμνη-

μονιακών κομμάτων (συνασπισμός) θα σαγήνευε τους

Έλληνες πολίτες και θα εκτόξευε το ποσοστό σε πολύ με-

γαλύτερο νούμερο.

Δεύτερον, αν συνυπολογίσει κανείς και αρκετές άλλες

ατομικές πολιτικές δυνάμεις που εκφράζονται άλλοτε ξε-

κάθαρα και άλλοτε πλαγίως υπέρ της επιστροφής σε

εθνικό νόμισμα και της εξόδου από την ευρωζώνη, όπως

του Ευρωβουλευτή Νότη Μαριά (που πλέον ανακοίνωσε

νέο κόμμα), του πρώην βουλευτή Κώστα Λαπαβίτσα,

ακόμα και του πρώην υπουργού οικονομικών Γιάννη Βα-

ρουφάκη, τότε μιλάμε για μια εντελώς διαφορετική ει-

κόνα.

Με απλά λόγια… αν αυτές οι δυνάμεις απεμπολήσουν

την ραθυμία μαζί με τις όποιες διαφορές και παρωχημέ-

νες «χρωματικές» ιδεοληψίες τους και επικεντρωθούν

στο δίπτυχο Grexit-Δραχμή που άλλωστε είναι και η βα-

σική ρητορική τους, τότε είναι κάτι παραπάνω από βέ-

βαιο ότι μιλάμε για ένα κομματικό συνασπισμό με βέβαιη

κυβερνητική ισχύ. Τότε θα μιλάμε αναπότρεπτα για το

ισχυρότερο κόμμα στη χώρα, τέτοιο που θα ήταν αδύνατο

να «χτυπηθεί» από κανέναn άλλο πολιτικό φορέα.

Κι αν αυτό δεν γίνει άμεσα κατανοητό από αυτούς τους

10 και πλέον πολιτικούς αρχηγούς, τότε στη συνείδηση

του κόσμου θα αποτελούν το δόλιο «Δούρειο ίππο» του

αντι-μνημονίου, τη ραστώνη εν καιρώ πολέμου!

Συνεπώς, εδώ που έφτασε η κατάσταση το κέλευσμα για

εθνική ομοψυχία είναι μονόδρομος. Η Σολομώντεια

λύση! Και η προτεινόμενη σήμερα λύση για συνεύρεση

σε κοινό τραπέζι αποτελεί τη «Κολυμβήθρα του Σιλωάμ»

για τον τόπο μας, αφού το αντίθετο συνάδει σε ΣΑΦΕ-

ΣΤΑΤΗ διαίρεση των αντιμνημονιακών δυνάμεων και

ενίσχυση των μνημονιακών πολιτικών πρακτικών.

Ή πάνε όλοι μαζί ή πάμε όλο εμείς …κατά διαβόλου.

Με τσι ‘γειες σας…

ΣΟΚ. 150 κόμματα

έχει η χώρα μας!

Με αλφαβητική σειρά

1. Αγροτικό Κόμμα Ελλάδας (Α.Κ.Ε.) 1914
2. Αγροτικό Κτηνοτροφικό Κόμμα Ελλάδας
(Α.Κ.Κ.ΕΛ.) 

2014
3. Αγωνιστικό Σοσιαλιστικό Κόμμα Ελλάδας (Α.Σ.Κ.Ε.) 

1984
4. Ανασύνθεση ΟΝΡΑ 2015 
5. Ανεξάρτητη ανανεωτική αριστερά, ανανεωτική δεξιά,
ανανεωτικό ΠΑΣΟΚ, ανανεωτική Νέα Δημοκρατία, όχι
στον πόλεμο κόμμα επιχείρηση χαρίζω οικόπεδα χαρίζω
χρέη σώζω ζωές Παναγροτικό Εργατικό Κίνημα Ελλάδος
(ΠΑ.Ε.Κ.Ε.) 2009
6. Ανεξάρτητοι Έλληνες (ΑΝ.ΕΛ.) 2012
7. Αντικαπιταλιστική Αριστερή Συνεργασία για την 

Ανατροπή (ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α.) 2009
8. Αντικαπιταλιστική Πολιτική Ομάδα (Α.Π.Ο.) 2009
9. Αξιοπρέπεια 1995
10. Αριστερή Ανασύνθεση (ΑΡ.ΑΝ.) 2003
11. Αριστερή Αντικαπιταλιστική Συσπείρωση (ΑΡ.Α.Σ.) 

1998
12. Αριστερή Ριζοσπαστική Κίνηση (Α.Ρ.Κ.) 2015
13. Αριστερή Συσπείρωση (ΑΡΙ.Σ.) 2012
14. Αυτοδύναμο Κίνημα Επαναστατικής Πολιτικής 

(Α.Κ.Ε.Π.) 1989
15. Δημιουργία, ξανά! 2011
16. Δημοκρατική Αναγέννηση (ΔΗΜ.ΑΝ.) 2003
17. Δημοκρατική Αριστερά (ΔΗΜ.ΑΡ.) 2010
18. Δημοκρατική Ευθύνη 2016
19. Δημοκρατική Συμπαράταξη 2015
20. Δημοκρατικό Κοινωνικό Κίνημα (ΔΗ.Κ.ΚΙ.) 1995
21. Δημοκρατικοί 2009
22. Διεθνιστική Εργατική Αριστερά (Δ.Ε.Α.) 2001
23. Δικτύωση Ριζοσπαστικής Αριστεράς-Ζωή Μετά 2016
24. Δράση 2009
25. Δραχμή 5 Αστέρων 2013
26. Δρόμος Ελλήνων 2010
27. Δυναμική Ελλάδα (Δ.Ε.) 2012
28. Εθνική Ελπίδα 2010
29. Εθνική Ενότητα 2016
30. Εθνικό Μέτωπο 2012
31. Εθνικός Λαϊκός Σχηματισμός 2014
32. Εθνικός Ορθόδοξος Σύνδεσμος 2013
33. Εθνικό Πατριωτικό Ανανεωτικό Κίνημα
34. Ελεύθεροι Πολίτες (ΕΛ.ΠΟ.) 2011
35. Ελιά - Δημοκρατική Παράταξη 2014
36. Ελλάδα Εμείς 2014
37. Ελληνική Λύση 2016
38. Ελληνικό Κίνημα Άμεσης Δημοκρατίας 

(Ε.Λ.Κ.Α.Δ.) 2009
39. Ελληνικό Κίνημα Σωτηρίας της Ελλάδας
(ΕΛ.ΚΙ.ΣΩ.) 

2011
40. Ελληνικό Κοινωνικό Κίνημα 2009
41. Ελληνικό Λευκό Κίνημα Σημερινής Ιδεολογίας 

(Ε.Λ.Κ.Σ.Ι.) 2010
42. Ελληνικό Όραμα 2012
43. Ελληνοκρατία 2011
44. Ελλήνων Ελευθέρων Συνένωση (ΕΛΛΗΝ.Ε.Σ.) 2012
45. Ελλήνων Πολιτεία 2011
46. Ελπίδα Πολιτείας 2010
47. Ενεργοί Πολίτες 2002
48. Ενιαίο Παλλαϊκό Μέτωπο (Ε.ΠΑ.Μ.) 2011

49. Ένωση για την Πατρίδα και τον Λαό (Ε.Π.Α.Λ.) 2014
50. Ένωση Δημοκρατικής Εθνικής Μεταρρύθμισης 

(Ε.Δ.Ε.Μ.) 2014
51. Ένωση Δημοκρατικού Κέντρου (Ε.ΔΗ.Κ.) 1976
52. Ένωση Κεντρώων 1992
53. Ενωτική Κίνηση Ευρωπαϊκής Αριστεράς (Ε.ΚΙ.Ε.Α.) 

2015
54. Επαναστατικό Κομμουνιστικό Κίνημα Ελλάδας 

(Ε.Κ.Κ.Ε.) 1970
55. Επαναστατικό Κομμουνιστικό Κόμμα (Ε.Κ.Κ.) 2009
56. Επόμενη Ελλάδα 2016
57. Εργατικό Αντιϊμπεριαλιστικό Μέτωπο (Ε.Α.Μ.) 1985
58. Εργατικό Επαναστατικό Κόμμα (Ε.Ε.Κ.) 1985
59. Ευρώπη Οικολογία 2014
60. Θεσμός 2012
61. Ισχυρή Ελλάδα 2013
62. Καπνιστικές Ομάδες για την Τέχνη και την Εικαστική 

Συγκρότηση (Κ.Ο.Τ.Ε.Σ.) 2009
63. Κίνημα Δεν Πληρώνω 2012
64. Κίνημα Δημοκρατών Σοσιαλιστών (ΚΙ.ΔΗ.ΣΟ.) 2015
65. Κίνημα Εθνικής Αντίστασης (Κ.Ε.ΑΝ.) 2012
66. Κίνημα Εθνικολαϊκής Συσπείρωσης (ΚΙ.Ε.ΣΥ.) 2013
67. Κίνημα Ελευθερία 2015
68. Κίνημα Ελληνική Λαϊκή Δημοκρατική Απελευθέ-
ρωση 

(ΕΛ.ΛΑ.Δ.Α.) 2015
69. Κίνημα Υπέρβαση 2013
70. Κίνηση για την Ανασύνταξη του ΚΚΕ 1918-55 1999
71. Κίνηση για την Ενότητα Δράσης της Αριστεράς 

(Κ.Ε.Δ.Α.) 2000
72. Κίνηση Κομμουνιστών Εργατικός Αγώνας 2012
73. Κοινωνία Αξιών 2012
74. Κοινωνία - Πολιτική παράταξη συνεχιστών του

Καποδίστρια 2009
75. Κοινωνία Πρώτα 2013
76. Κοινωνική Συμφωνία (ΚΟΙ.ΣΥ.) 2012
77. Κοινωνικός Σύνδεσμος 2011
78. Κόμμα Εθνικής Σωτηρίας (Κ.Ε.ΣΩ.) 2010
79. Κόμμα Ελλήνων Κυνηγών (Κ.Ε.Κ.) 1990
80. Κόμμα Ισότητας Ειρήνης Φιλίας (Κ.Ι.Ε.Φ.) 2012
81. Κόμμα Νέων 2004
82. Κόμμα Πειρατών Ελλάδας 2012
83. Κόμμα Φιλελευθέρων 1980
84. Κομμουνιστική Ανανέωση (ΚΟΜ.ΑΝ.) 2000
85. Κομμουνιστική Οργάνωση Ανασύνταξη (Κ.Ο.Α.)
2009
86. Κομμουνιστική Οργάνωση Ελλάδας (Κ.Ο.Ε.) 2003
87. Κομμουνιστική Τάση 2013
88. Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας (Κ.Κ.Ε.) 1918
89. Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας (μαρξιστικό- 

λενινιστικό) (Κ.Κ.Ε.-μ.λ.) 1976
90. Λαϊκές Ενώσεις Υπερκομματικών Κοινωνικών 

Ομάδων (Λ.Ε.Υ.Κ.Ο.) 1990
91. Λαϊκή Αντίσταση - Αριστερή Αντιϊμπεριαλιστική 

Συνεργασία 2013
92. Λαϊκή Ελληνική Πατριωτική Ένωση (Λ.Ε.Π.ΕΝ.) 

2015
93. Λαϊκή Ενότητα (ΛΑ.Ε.) 2015
94. Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός (ΛΑ.Ο.Σ.) 2000
95. Μαρξιστικό-Λενινιστικό Κομμουνιστικό Κόμμα 

Ελλάδας (Μ.Λ.-Κ.Κ.Ε.) 1976
96. Μεγάλη Ελλάδα Πόντος Πατρίς 2016
97. Μεταρρυθμιστές για τη Δημοκρατία και την Ανά-
πτυξη 

(ΜΕ.ΔΗ.ΑΝΑ.) 2014
98. Μπροστά 2012
99. Νέα Δεξιά 2016
100. Νέα Δημοκρατία (ΝΔ) 1974
101. Νέα Ελλάδα 2010
102. Νέα Μεταρρυθμιστική Ριζοσπαστική Ανασυγκρό-
τηση 

(Νέα ΜΕ.Ρ.Α.) 2013
103. Νέο Αριστερό Ρεύμα (Ν.Α.Ρ.) 1989
104. Νέοι Μεταρρυθμιστές 2014
105. Νέος Αγωνιστής 2006
106. Ξεκίνημα 1974
107. Οικολόγοι Ελλάδας 1988
108. Οικολόγοι Εναλλακτικοί 1989
109. Οικολόγοι Πράσινοι (Ο.Π.) 2002
110. Όραμα Αναγέννησης Ελλάδος (ΟΡΑΜ.Α. ΕΛΛΑ-
ΔΟΣ) 

2016
111. Οργάνωση για την Ανασυγκρότηση του ΚΚΕ 

(Ο.Α.Κ.Κ.Ε.) 1985
112. Οργάνωση Κομμουνιστών Διεθνιστών Ελλάδας
(Ο.Κ.Δ.Ε.) 1934
113. Οργάνωση Κομμουνιστών Διεθνιστών Ελλάδας - 

Σπάρτακος (Ο.Κ.Δ.Ε.-ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ) 1985
114. Ουράνιο Τόξο 1995
115. Παναθηναϊκό Κίνημα (ΠΑΝ.ΚΙ.) 2012
116. Πανελλήνιο Άρμα Πολιτών (Π.ΑΡ.Π.) 2011
117. Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα (ΠΑ.ΣΟ.Κ.) 1974
118. Πανελλήνιος Εθνεγερσία 2015
119. Παρέμβαση 2012
120. Πατριωτική Ένωση - Ελληνική Λαϊκή Συσπείρωση 

(ΕΛ.ΛΑ.Σ.) 2014
121. Πατριωτική Λαϊκή Θέληση (ΠΑ.ΛΑΙ.ΘΕΛ) 2014
122. Πατριωτικό Δίκτυο Αφύπνισης (ΠΑΤΡΙ.Δ.Α.) 2014
123. Πατριωτικό Κοινωνικό Κίνημα 2012
124. Πατριωτικό Μέτωπο 2009
125. Περιφερειακή Αστική Ανάπτυξη (Π.Α.Α.) 2007
126. Πλεύση Ελευθερίας 2016
127. Πολιτεία 2012 2012
128. Πολιτική Αναγέννηση 2014 
129. Πράσινοι-Αλληλεγγύη 2014
130. Πράττω 2012
131. Πρωτοβουλία Β 2013
132. Πρωτοβουλία των 1000 Αριστερή Παρέμβαση. 2012
133. Πρωτοβουλία των 58 2013
134. Πυρίκαυστος Ελλάδα 2013
135. Ριζοσπαστικός Εθνικός Συναγερμός (ΡΙΖ.Ε.Σ.) 2015
136. Σοσιαλιστική Έκφραση 1992
137. Σοσιαλιστική Προοπτική 2014
138. Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα (Σ.Ε.Κ.) 1997
139. Σοσιαλιστικό Κόμμα 2014
140. Σύλλογος διάδοσης της μαρξιστικής σκέψης Γιάννης 

Κορδάτος 2014
141. Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς (ΣΥ.ΡΙΖ.Α.) 

2012
142. Σύνδεσμος Εθνικής Ενότητας 2011
143. Σχέδιο Β 2013
144. Τελεία 2014
145. Το Ποτάμι 2014
146. Φιλελεύθερη Συμμαχία (Φ.Σ.) 2007
147. Φιλόνικο Κίνημα 2012
148. Χριστιανική Δημοκρατία 1953
149. Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα Ανατροπής 2013
150. Χρυσή Αυγή 1993

Τα 150 κόμματα και η ημερομηνία ίδρυσής τους:
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Η ΚΑΤΑΣΤΡΑΤΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑμΕΑ

Οι πολύπλευρες, θεραπευτικές και εκπαιδευτικές ανάγ-

κες των ΑμΕΑ, καλύπτονται από μία σειρά επαγγελμάτων

και ειδικοτήτων. Επίσης, μεγάλη γκάμα εναλλακτικών,

πρωτότυπων, πειραματικών και πιλοτικών εφαρμογών, τί-

θενται στην υπηρεσία τους. Ο σκοπός πάντοτε είναι ο

ίδιος. Δηλαδή, η άμβλυνση των συνεπειών της αναπηρίας,

η καλλιέργεια δεξιοτήτων, η απόκτηση εμπειριών, η βελ-

τίωση της λειτουργικότητας, η κοινωνικοποίηση, η δημι-

ουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου, η μάθηση και

η χαρά. Θα μπορούσαμε, αδρά, να διακρίνουμε, αυτές

τις παρεμβάσεις, σε κύριες και επικουρικές. Ως ανα-

γκαίες, επιβεβλημένες και απαραίτητες, οι κύριες θε-

ραπείες, αναγράφονται στην ιατρική γνωμάτευση του

κάθε ΑμΕΑ και γι’ αυτό το λόγο, χρηματοδοτούνται

από τα Ασφαλιστικά Ταμεία και τον Κρατικό προϋπο-

λογισμό.  Αυτές οι θεραπείες, αποτελούν το ΑΝΑΦΑΙ-

ΡΕΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ και καίρια ανάγκη ζωής και υγείας

των ΑμΕΑ και είναι οι: Ειδική Διαπαιδαγώγηση, Ερ-

γοθεραπεία, Λογοθεραπεία, Φυσικοθεραπεία, Ψυχο-

θεραπεία ή Θεραπεία Συμπεριφοράς και

Συμβουλευτική Γονέων. 

Οι επικουρικές, οι οποίες κάκιστα αντιμετωπίζονται

ως δευτερεύουσες, δεν καλύπτονται συνήθως από τα Τα-

μεία και είναι οι: Προσαρμοσμένη κινητική Αγωγή (γυμνα-

στική – κολύμβηση κ.λπ.), Μουσικοθεραπεία,

Θεραπευτική ιππασία, θεατρική έκφραση, κηπουρική, μα-

γειρική, θεραπευτικές προσεγγίσεις επικοινωνίας και διά-

δρασης με θηλαστικά ζώα (δελφίνια, σκύλους κ.λπ.),

εικαστικά και άλλες.

Η ΚΑΤΑΣΤΡΑΤΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ-

ΤΩΝ ΤΩΝ ΑμΕΑ

Από τη δεκαετία του ’80 και μετά, δίνεται η δυνατότητα,

σε ομάδες γονιών ΑμΕΑ, φίλων και κάθε ενδιαφερόμενο,

να συγκροτούν Συλλόγους, Πλαίσια και Σωματεία, με τη

μορφή Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ),

ώστε να παρέχουν αυτές τις υπηρεσίες και αυτό το έργο.

Αυτοί οι ιδιωτικοί πλέον φορείς, έχουν ως κύρια πηγή

χρηματοδότησης την κρατική, τακτική επιχορήγηση και

το αντίτιμο των κύριων θεραπειών (όπως επίσης και

έσοδα από δωρεές, πωλήσεις προϊόντων κ.α.), τις οποίες

εισπράττουν από τα Κρατικά Ασφαλιστικά Ταμεία και γι’

αυτό το λόγο, οφείλουν και υποχρεούνται να τις παρέ-

χουν. Το έργο αυτών των  Ιδιωτικών Κέντρων, είναι ση-

μαντικό και έρχεται να καλύψει το κενό της κρατικής

αδυναμίας, να προσφέρει, δια των δημόσιων Δομών της,

δωρεάν υπηρεσίες Ειδικής εκπαίδευσης και θεραπείας.

Έτσι οι ίδιοι οι γονείς των ΑμΕΑ, γίνονται εργοδότες και

υπεύθυνοι λειτουργίας, τέτοιων εκπαιδευτικών, θεραπευ-

τικών και επιστημονικών Δομών, με ό,τι αυτό συνεπάγε-

ται. Γονείς και κάθε ενδιαφερόμενος, κατά κανόνα μη

σχετικοί με την εκπαίδευση, αναλαμβάνουν και δια του

νόμου, αυτή τη διαχειριστική, εργοδοτική και εξειδικευ-

μένη εξουσία. Εντέλλουν, ως εργοδότες, το επιστημονικό

προσωπικό, αφού ακόμα και ο επιστημονικός υπεύθυνος,

είναι υπάλληλός τους. Και φυσικά, αδυνατώντας να είναι

ουδέτεροι, συχνά εδραιώνεται ένα καθεστώς ασύμμετρης

αντιμετώπισης, για κάποια από τα παιδιά, για κάποιους

από τους υπόλοιπους γονείς, κατ’ επέκτασιν δε και για

κάποιους εκ των εργαζομένων. Αυτή τη γονεϊκή αδυνα-

μία, την έχω βιώσει και προσωπικά, ως παιδί δασκάλων

και μαθητής τους και η οποία είτε με τη μορφή, υπερβο-

λικής αυστηρότητας, ή άνισης προστασίας, έναντι των

συμμαθητών μου, είτε και με πολλούς άλλους τρόπους,

μου είχε στερήσει το δικαίωμα της ισονομίας.

Σε τέτοια πλαίσια, η αξιοκρατία, η διαφάνεια και η επιστη-

μονική αρτιότητα, επαφίεται συνήθως στη διακριτική ευ-

χέρεια των υπευθύνων τους. Έτσι, δεν είναι καθόλου

σπάνιο το φαινόμενο, τα αιρετά Δ.Σ, να εκλέγουν, σχεδόν

ισοβίως τους ίδιους εκπροσώπους και πολλοί εργαζόμε-

νοι να είναι συγγενικά μέλη, μελών των εκάστοτε Δ.Σ, ή

φίλα προσκείμενοι αυτών.

Οι κύριες λοιπόν θεραπείες, μπορούν να υλοποιηθούν, με

βάση την ιατρική  γνωμάτευση, είτε εντός των πλαισίων

αυτών, είτε σε συνεργασία με εξωτερικούς θεραπευτές,

ιδιωτικώς. Με βάση το ύψος της κάλυψης κάθε θερα-

πείας, όπως κοστολογείται από τα ίδια τα ασφαλιστικά

ταμεία, αυτό στην πράξη είναι αδύνατο χωρίς την αδρή

οικονομική αφαίμαξη του κάθε γονιού. Ενδεικτικά ανα-

φέρω, κοστολόγηση κατηγορίας θεραπειών, η οποία δεν

ξεπερνά, ανά θεραπεία, τα δύο ευρώ! Αυτή η υποκοστο-

λόγηση, που δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα

της αγοράς, υποχρεώνει τους γονείς των δικαιούχων

ΑμΕΑ, να αντιμετωπίζουν και να «χρησιμοποιούν» τις

ταμειακές τους καλύψεις, απλά ως βοήθημα! 

Αυτονόητο αποτέλεσμα αυτού, είναι η υποβάθμιση

των θεραπευτικών ειδικοτήτων, πάλι σε βάρος των θε-

ραπευτικών δικαιωμάτων των ΑμΕΑ. Όσο σκληρό και

αν ακούγεται, αν ο γονιός, δεν έχει τη δυνατότητα να

πληρώσει τις θεραπείες του παιδιού του σε τιμές αγο-

ράς, πολύ απλά το παιδί του δε θα τις κάνει. Το θέμα

είναι σοβαρό, καθώς όσο ανάγκη έχει ένας ΆΡΡΩ-

ΣΤΟΣ τα φάρμακά του, άλλο τόσο και ένας ΆΝΘΡΩ-

ΠΟΣ μΕΑ, τις θεραπείες του. Και όχι μόνο τις κύριες,

αλλά και τις επικουρικές. Για ένα τυπικό παιδί, ίσως (κι

ακόμη και αυτό με πολλά ερωτηματικά), να είναι πολυτέ-

λεια, η ιπποθεραπεία, η μαγειρική, ή η κηπουρική. Για ένα

ΑμΕΑ, είναι ανάγκη και διέξοδος. Σημειολογικά μάλιστα,

είναι ενδιαφέρον το γεγονός, ότι σήμερα, αντιμετωπίζον-

ται ως δευτερεύοντα, επικουρικά και ταμειακά μη καλυ-

πτόμενα, τα εκπαιδευτικά αντικείμενα της Μουσικής και

της Γυμναστικής, τα οποία στον κόσμο και πολιτισμό των

προγόνων μας, αποτελούσαν προϋπόθεση, πλήρους και

απαραίτητης, εκπαιδευτικής και ψυχοσωματικής ολοκλή-

ρωσης. Επειδή πολύ συχνά τους επικαλούμαστε (και με

αφορμή το προ διμήνου, ανάρμοστο αίτημα προς τον καρ-

κινοπαθή, να προσδιοριστεί το προσδόκιμο ζωής του,

ώστε να εξεταστεί, αν συμφέρει να του χορηγηθεί η φαρ-

μακευτική του αγωγή!), αναρωτιέμαι: Είμαστε σίγουρα

απόγονοί τους; 

Το θέμα του επόμενου άρθρου: Επάγγελμα, λειτούργημα,

εθελοντισμός. Διάκριση, ωφέλειες και πλάγια χρήση.

Η ΑΝΑΠΗΡΙΑ 

ΣΤΟΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΜΑΣ

ΚΟΣΜΟ
Αλέξανδρος Καλοχριστιανάκης

Μουσικός - καθηγητής ειδικής φυσικής αγωγής

Επίθεση κατά των πολιτικών δυνά-

μεων και των Θεσμών που ζητούν,

υποκριτικά, το κλείσιμο της αξιολό-

γησης για το καλό της Ελλάδας, εξα-

πέλυσε (4.4.17) ο ευρωβουλευτής

της Λαϊκής Ενότητας, Νίκος Χουν-

τής, στην παρέμβασή του στην Ολο-

μέλεια του Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου.

Τόνισε: «Όσοι ζητούν να κλείσει η
αξιολόγηση, δήθεν για το καλό της
Ελλάδας, στην ουσία ζητούν νέες
μειώσεις των συντάξεων, νέες μει-
ώσεις εισοδημάτων μέσω του αφο-
ρολόγητου, ξεπούλημα της δημόσιας
περιουσίας, διάλυση των εργασιακών

σχέσεων.
Ο ελληνικός λαός από το 2010 ζει σε
έναν μόνιμο εκβιασμό.
Δανειστές και ελληνικές κυβερνή-
σεις που εφαρμόζουν τα μνημόνια,
πετούν ο ένας στον άλλο το μπαλάκι
των ευθυνών για την αποτυχία ενός
προγράμματος που βυθίζει στη φτώ-
χεια και στην εξαθλίωση τον ελλη-
νικό λαό.
Μας είπατε, μας λέτε, ότι αν μει-
ώσουμε τις συντάξεις, ξεπουλή-
σουμε το δημόσιο πλούτο,
υποτιμήσουμε την ζωή μας και το
μέλλον των παιδιών μας, θα ανακάμ-
ψουμε.

Αντί αυτού, με την εφαρμογή των πο-
λιτικών της Τρόικα και της Ευρωζώ-
νης, έχουμε: τεράστια απώλεια
εισοδημάτων, τη μεγαλύτερη ανερ-
γία στην ΕΕ, μετανάστευση 500.000
νέων επιστημόνων, αύξηση του δη-
μοσίου χρέους.

Το θέμα δεν είναι να κλείσει η 2η
αξιολόγηση του 3ου Μνημονίου.

Το θέμα είναι να μπει φρένο σε αυτές
τις πολιτικές, σε ρήξη με τη λιτότητα
και τους εκβιασμούς της Ευρωζώνης,
για να μπορέσει να αναπνεύσει ο ελ-
ληνικός λαός"».

Ο ελληνικός λαός από το 2010 
ζει σε έναν μόνιμο εκβιασμό

Παρέμβαση του ευρωβουλευτή Νίκου Χουντή

Κι άλλο κόμμα

ΕΛΛΑΔΑ - Ο ΑΛΛΟΣ ΔΡΟΜΟΣ

Ο Ανεξάρτητος ευρωβουλευτής, καθηγητής Νότης

Μαριάς παρουσίασε (7.4.17) την Ιδρυτική Διακήρυξη

του νέου κόμματος “ΕΛΛΑΔΑ - Ο ΑΛΛΟΣ ΔΡΟΜΟΣ”,

του οποίου είναι επικεφαλής. Η παρουσίαση έγινε το

σε κεντρικό ξενοδοχείο της

Αθήνας.

Εν τω μεταξύ το νέο κόμμα είχε

ήδη παρουσιάσει σε συνέν-

τευξη Τύπου, ο Νότης Μαριάς,

αρχικά την παρελθούσα Τε-

τάρτη στο Στρασβούργο, σε ελ-

ληνικά και ξένα ΜΜΕ.

Ο αρχηγός του νέου κόμματος επισήμανε ότι «η Ελ-
λάδα έχει μετατραπεί σε προτεκτοράτο της τρόικας.
Και η Ε.Ε. σε Ευρώπη των Δανειστών». 
«Δεν πάει άλλο. Ήρθε η ώρα ο καθένας από μας να
αναλάβει τις ευθύνες του», κατέληξε.
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ΑΔΑ: ΩΟΗΣΩΞΚ_ΨΒΦ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
Παλλήνη, 04-04-2017
Αρ. πρωτ.: 13927

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Διεξαγωγής ηλεκτρονικού δημόσιου ανοιχτού εθνικού

διαγωνισμού κάτω των ορίων.
Διακηρύσσει ότι θα διεξαχθεί Ηλεκτρονικός Δημόσιος
Ανοιχτός Εθνικός Διαγωνισμός για την ανάθεση της υπη-
ρεσίας με τίτλο: «ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΤΗΝ Α. ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΕΚΤΥ-
ΠΩΣΗ, ΕΜΦΑΚΕΛΩΣΗ & ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ, Β. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΟ-
ΓΡΑΦΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ, Γ. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΜΕΣΩ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (COURIER).
O προϋπολογισμός της ως άνω υπηρεσίας προϋπολογίζε-
ται στο ποσό των 80.352,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
24%.
Αναλυτικότερα αφορά την:
ΟΜΑΔΑ Α. Παραγωγή, εκτύπωση, εμφακέλωση και απο-
στολή των λογαριασμών ύδρευσης του Δήμου προς τους
οφειλέτες του, με ετήσια πρόβλεψη την αποστολή 60.000
φακέλων. Η λεπτομερής διαδικασία που θα ακολουθείται
για την παραγωγή-εκτύπωση-εμφακέλωση και αποστολή
των δελτίων αναφέρεται στις τεχνικές προδιαγραφές της
παρούσας μελέτης. Η δαπάνη της συγκεκριμένης υπηρε-
σίας προϋπολογίζεται στο ποσό των 46.872,00 € συμπε-
ριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και θα βαρύνει τους κατωτέρω
κωδικούς του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού
έτους 2017 ποσού ως εξής: 
――――――――――――――――――――――――――
00.6221.0011 20.000,00 €Αμοιβή για τέλη αποστολής

λογαριασμών ύδρευσης (2017)
――――――――――――――――――――――――――
25.6142.0016 7.440,00 € Αμοιβή για παραγωγή, εμ-

φακέλωση, εκτύπωση λογαριασμών ύδρευσης (2017)
――――――――――――――――――――――――――
και το υπόλοιπό ποσό ήτοι 19.432,00 € θα βαρύνει τον αν-
τίστοιχο κωδικό προϋπολογισμού (00.6221.0011) οικονο-
μικού έτους 2018.
CPV:64112000-4 ταχυδρομικές υπηρεσίες που αφορούν
επιστολές
CPV:79800000-2 Υπηρεσίες εκτύπωσης και συναφείς υπη-
ρεσίες
ΟΜΑΔΑ Β.  Αποστολή της επιστολικής αλληλογραφίας
του Δήμου. Η κατηγορία αυτή αφορά την καθημερινή αλ-
ληλογραφία (επιστολές και υπηρεσιακά έγγραφα) και τις
ομαδικές αποστολές των υπηρεσιών του Δήμου Παλλήνης
σε όλη την ελληνική επικράτεια. Η δαπάνη της συγκεκρι-
μένης υπηρεσίες προϋπολογίζεται στο ποσό των
31.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, θα βαρύνει
τον κατωτέρω κωδικό του προϋπολογισμού του Δήμου οι-
κονομικού έτους 2017 και αναλύεται ως εξής:
――――――――――――――――――――――――――

00.6221.0002 14.885,42 € Ταχυδρομικά τέλη
――――――――――――――――――――――――――
και το υπόλοιπο ποσό ήτοι 16.114,58 € θα βαρύνει τονα
ντίστοιχο κωδικό προϋπολογισμού οικονομικού έτους
2018.
ΟΜΑΔΑ Γ. Αποστολή αλληλογραφίας μέσω ταχυμεταφο-
ρών (courier). Η δαπάνη της συγκεκριμένης υπηρεσίας

προϋπολογίζεται στο ποσό των 2.480,00 € συμπεριλαμ-
βανομένου ΦΠΑ  24%, θα βαρύνει τον κατωτέρω κωδικό
του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2017
ποσού ως εξής:
――――――――――――――――――――――――――

00.6224.0005 1.400,00 €   Ταχυμεταφορές (διακίνηση 
επιστολών και μικροδεμάτων 2017)

――――――――――――――――――――――――――
CPV:64112000-4 ταχυδρομικές υπηρεσίες που αφορούν
επιστολές.

Η εκτέλεση της υπηρεσίας θα γίνει με τη διαδικασία του
ηλεκτρονικού δημόσιου ανοιχτού διαγωνισμού κάτω των
ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής και
επί του καθαρού ποσού και στο σύνολο όλων των υπηρε-
σιών για την εκτέλεση της υπηρεσίας της ομάδας Α, ενώ
το κριτήριο ανάθεσης για τις ομάδες Β και Γ είναι το με-
γαλύτερο ποσοστό έκπτωσης στο σύνολο των υπηρεσιών
ανά ομάδα, για την υπηρεσία με τίτλο «παραγωγή - εκτύ-
πωση - εμφακέλωση και αποστολήτ ων λογαριασμών
ύδρευσης του Δήμου προς τους οφειλέτες του, αποστολή
της επιστολικής αλληλογραφίας του Δήμου, αποστολή αλ-
ληλογραφίας μέσω ταχυμεταφορών (courier)» του Δήμου
Παλλήνης. NUTS: EL303.
O διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατ-
φόρμας του ΕΣΗΔΗΣ μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του συστήματος με ημερομηνία
ανάρτησης της διακήρυξης την 07/04/2017, καταληκτική
ημερομηνία υποβολής προσφορών την 05/05/2017 και
ώρα 23¨00 και ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών
την 12/05/2017 και ώρα 11:00 π.μ. μέσω των αρμόδιων πι-
στοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας
Αρχής. 
Απαιτείται εγγυητική επιστολή ύψους 2% της προϋπολο-
γισθείσης αξίας χωρίς το Φ.Π.Α. για κάθε ομάδα ειδών για
την οποία κατατίθεται προσφορά σύμφωνα με τον ακό-
λουθο πίνακα:
――――――――――――――――――――――――――
ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΑΞΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
――――――――――――――――――――――――――

Α 37.800,00 E 756,00 E
Β 25.000,00 500,00 E
Γ 2.000,00 ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

――――――――――――――――――――――――――
Σε περίπτωση που ο προσφέρων δεν συμμετέχει στο σύ-
νολο των ομάδων του διαγωνισμού αλλά σε μέρος αυτού
η εγγύηση θα πρέπει να καλύπτει το προβλεπόμενο πο-
σοστό της αξίας των ομάδων που προβλέπονται από τη
διακήρυξη, η δε κατακύρωση περιορίζεται στις υπηρεσίες
που καλύπτονται από την εγγύηση.
Η Διακήρυξη θα αναρτηθεί επίσης στη διαδικτυακλή πύλη
www.promitheus.gov.gr του ΚΗΜΔΗΣ, στην ιστοσελίδα του
Δήμου στη διεύθυνση www.palini.gr, ενώ περίληψή της θα
αναρτηθεί στον ιστότοπο http://Diavgeia.gov.gr, στο Φ.Ε.Κ.,
στον εγχώριο τύπο και στον πίνακα ανακοινώσεων του δη-
μοτικού καταστήματος Δήμου Παλλήνης.
Η δαπάνη δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης και
τυχόν επαναληπτικής διαδικασίας βαρύνει τον ανάδοχο.
Περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν
να τις αναζητούν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗ-
ΔΗΣ www.promitheus.gov.gr με αριθμό συστήματος 39794.

Ο Δήμαρχος Αθανάσιος Η. Ζούτσος

ΑΔΑ: 7ΗΞ1ΩΞΚ_Χ2Π
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
Παλλήνη, 04-04-2017
Αρ. πρωτ.: 13954

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Διεξαγωγής ηλεκτρονικού δημόσιου ανοιχτού εθνικού

διαγωνισμού κάτω των ορίων.
Διακηρύσσει ότι θα διεξαχθεί Ηλεκτρονικός Δημόσιος
Ανοιχτός Διεθνής Διαγωνισμός για την ανάθεση της υπη-
ρεσίας με τίτλο: «ΣΙΤΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΓΥΜΝΑ-
ΣΙΩΝ-ΛΥΚΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ
ΕΤΟΣ 2017-2018».
O προϋπολογισμός της ως άνω προμήθειας ανέρχεται στο
ποσό των  375.625,00 € πλέον ΦΠΑ 24%, ΦΠΑ 24%
90.150,00 € και συνολικής δαπάνης 465.775,00 €, με δι-
καίωμα προαίρεσης ποσότητας έως 15% ήτοι 22.537 με-
ρίδων ποσού 56.342,50 €, ΦΠΑ 24% 13.522,20 € και
συνολική δαπάνη προαίρεσης 69.864,70 €, ήτοι συνολική
δαπάνη συμπεριλαμβανομένης της προαίρεσης
535.639,70 € και θα βαρύνει τον Κ.Α. 15.6481.0008 του
προϋπολογισμού του Δήμου για το έτος 2017 και τον αν-
τίστοιχο έτους 2018, με απορρόφηση εντός του οικονομι-
κού έτους 2017 έως το ποσό των 195.176,00 € (συμπ. του
Φ.Π.Α.) και εντός του οικονομικού έτους 2018 του υπόλοι-
που ποσού συμπεριλαμβανομένης της προαίρεσης. Κατά
τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης ο Δήμος διατηρεί το δι-
καίωμα να μειώσει ή να αυξήσει την προμήθεια στη συνο-
λική ποσότητα. Η τελική αξία της προμήθειας θα εξαρτηθεί
από τις ημέρες λειτουργίας των σχολείων και τις μερίδες

φαγητού που θα καταναλώνονται ανά ημέρα σίτισης.
Η δαπάνη είναι επιχορηγούμενη από το Υπουργείο Εσω-
τερικών.
Το σύνολο των γευμάτων είναι 172.787 εκ των οποίων τα
22.537 αφορούν την ποσότητα του δικαιώματος προαίρεσης.
CPV: 15894210-6 σχολικά γεύματα, NUTS: EL303.
O διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατ-
φόρμας του ΕΣΗΔΗΣ μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του συστήματος με ημερομηνία
ανάρτησης της διακήρυξης την 07/04/2017, καταληκτική
ημερομηνία υποβολής προσφορών την 18/05/2017 και
ώρα 23:00 και ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών
την 22/05/2017 και ώρα 11¨00 π.μ., μέσω των αρμοδίων
πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας
Αρχής.
Απαιτείται εγγυητική επιστολή ύψους 2% επί του συνόλου
της αξίας άνευ ΦΠΑ συμπεριλαμβανομένου του δικαιώμα-
τος προαίρεσης, ήτοι οκτώ χιλιάδων εξακοσίων τριάντα
εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (8.639,35€).
Η Διακήρυξη θα αναρτηθεί επίσης στη διαδικτυακλή πύλη
www.promitheus.gov.gr του ΚΗΜΔΗΣ, στην ιστοσελίδα του
Δήμου στη διεύθυνση www.palini.gr, ενώ περίληψή της θα
αναρτηθεί στον ιστότοπο http://Diavgeia.gov.gr, στην εφη-
μερίδα της Ε.Ε. στο Φ.Ε.Κ., στον εγχώριο τύπο και στον
πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος
Δήμου Παλλήνης.
Η δαπάνη δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης και
τυχόν επαναληπτικής διαδικασίας βαρύνει τον ανάδοχο.
Περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν
να τις αναζητούν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗ-
ΔΗΣ www.promitheus.gov.gr με αριθμό συστήματος 39794.

Ο Δήμαρχος Αθανάσιος Η. Ζούτσος

Εορταστικό Ωράριο 

Καταστημάτων

Ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων & Λιανικής Πώλησης

Ελλάδος  ανακοινώνει αναλυτικά το ωράριο λειτουρ-

γίας των εμπορικών καταστημάτων των επιχειρή-

σεων –μελών του για τη περίοδο των εορτών Πάσχα

2017 για όλη την επικράτεια, το οποίο θα έχει ως

εξής:
Κυριακή 09.04.2017 11:00-20:00

Μ. Δευτέρα 10.04 έως και  Μ. Πέμπτη 13       

9:00 – 21:00

Μ. Παρασκευή 14.04.2017 13:00 – 21:00

Μ. Σαββάτο 15.04.2017 9:00 – 20:00

Τη Δευτέρα 7.04.2017   τα καταστήματα θα πα-

ραμείνουν κλειστά. 

Ο ΣΕΛΠΕ εύχεται σε όλους καλό Πάσχα και καλές αγορές.

ΑΝΕΙΣΠΡΑΚΤΕΣ

ΟΦΕΙΛΕΣ, 

ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ 

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ

ΦΟΡΟΙ «ΣΒΗΝΟΥΝ» 

ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ 

Την παρέμβαση των συναρ-

μόδιων υπουργείων προκει-

μένου να αποφευχθεί ο

κίνδυνος να μπουν λουκέτα

σε ηλεκτροπαραγωγικές

επιχειρήσεις από φωτοβολ-

ταϊκά, που θα έχει άμεσο

αρνητικό αντίκτυπο στην

ασφάλεια εφοδιασμού της

χώρας με ηλεκτρική ενέρ-

γεια και, βεβαίως, συνολικά

στην επιχειρηματική δρα-

στηριότητα ζητεί ο πρό-

εδρος της ΚΕΕ και του

ΕΒΕΑ Κωνσταντίνος Μίχα-

λος. Κατόπιν ενημέρωσης

της ΚΕΕ από τις χιλιάδες

επιχειρήσεις-μέλη των Επι-

μελητηρίων ανά τη χώρα,

προκύπτει ότι τα προβλή-

ματα που αντιμετωπίζουν

σήμερα οι επιχειρήσεις

φωτοβολταϊκών προέρχον-

ται από τον λανθασμένο

ενεργειακό στρατηγικό

σχεδιασμό της χώρας, από

τα τεράστια χρέη του

ΛΑΓΗΕ που ανέρχονται σε

800 εκατ. ευρώ, από τις

πρακτικές των τραπεζικών

ιδρυμάτων, αλλά και από

τις φορολογικές υποχρεώ-

σεις που επιβάλει το Δημό-

σιο για ανείσπρακτα ποσά.

Kαλπάζει

η γραφειοκρατία!

Αυτό που συμβαίνει με την
κρατική μηχανή σε όλα τα
επίπεδα είναι ανεξήγητο. Η
γραφειοκρατία έχει ταβα-
νώσει. Αντί να μειώνεται
αυξάνεται σε υπερθετικό
βαθμό. 
Συνολικά 22 είναι τα απαι-
τούμενα δικαιολογητικά για
τη σύνταξη κάθε συμβολαι-
ογραφικού εγγράφου μετα-
βίβασης ακινήτου για
οποιαδήποτε αιτία στην
Ελλάδα, επισημαίνει η Πα-
νελλήνια Ομοσπονδία Ιδιο-
κτητών Ακινήτων
(ΠΟΜΙΔΑ). 
Η γραφειοκρατία αυτή ση-
μαίνει υψηλό κόστος σε
χρήμα και χρόνο και δημι-
ουργεί τεράστια εμπόδια

στην ανάπτυξη της κτημα-
ταγοράς. 
Όπως επισημαίνει η ΠΟ-
ΜΙΔΑ, η κυβέρνηση επανα-
φέρει τη βεβαίωση μη
οφειλής ΤΑΠ η οποία είχε
καταργηθεί και ζητά εκ
νέου την απόσυρσή της. 

Με το ίδιο υπόμνημα η ΠΟ-
ΜΙΔΑ ζητά να μην επιβλη-
θούν αναδρομικά δημοτικά
τέλη στις επιφάνειες που
τακτοποιούνται πολεοδο-
μικά καθώς και να κατοχυ-
ρωθεί νομοθετικά ότι η
απαλλαγή από δημοτικά
τέλη για τα μη ηλεκτροδο-
τούμενα κενά ακίνητα
ισχύει από τη διακοπή της
ηλεκτροδότησης, εφόσον
τα ακίνητα δηλώνονται ως
κενά στο έντυπο Ε2.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                    
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ                           
ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ         
Τμήμα:  Εσόδων                                                                          
Αγ. Γεωργίου  30 και Αριστείδου                           
Τ.Κ. 15234 Χαλάνδρι                                                                                                   
Αρμόδιος: Καπνισάκης Αργύρης                          
Πληροφορίες: Μαρούλης Απόστολος                                                       
ΤΗΛ. 2132023871                                               
ΦΑΞ  2132023904
Email dimotiki.periousia@halandri.gr
Χαλάνδρι  03 / 04 / 2017                 
Αρ. Πρωτ.  11128  

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας
για την εκμίσθωση της καντίνας του
θεάτρου της Ρεματιάς για το 2017.
Ο Δήμαρχος Χαλανδρίου
Έχοντας υπόψη:
• Την υπ’ αριθμόν 131/2017 απόφαση
του Δημοτικού Συμβουλίου περί της
έγκρισης σκοπιμότητας προφορικής
πλειοδοτικής δημοπρασίας για την
εκμίσθωση της καντίνας του θεάτρου
της Ρεματιάς για το 2017.
• Το άρθρο 72 «Οικονομική Επιτροπή
– Αρμοδιότητες», του νόμου 3258 /
2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 87/Α/07-
06-2010.   
• Την υπ’ αριθμόν 260 / 2017 από-

φαση της οικονομικής επιτροπής με
την οποία καθορίστηκαν οι όροι της
δημοπρασίας.
• Το Π.Δ. 270 / 1981 «Περί καθορι-
σμού των οργάνων, της διαδικασίας
και των όρων διενεργείας δημοπρα-
σιών δι’ εκποίησιν ή εκμίσθωσιν
πραγμάτων των δήμων και κοινοτή-
των», που δημοσιεύτη-κε στο Φ.Ε.Κ.
77 / Α / 30-03-1981
Προκηρύσσει προφορική πλειοδοτική
δημοπρασία για την εκμίσθωση της
καντίνας του θεάτρου της Ρεματιάς
για το 2017.
Η εκμισθούμενη καντίνα βρίσκεται
στο χώρο του θεάτρου της Ρεματιάς,
έχει εμβαδόν 7 m2 περίπου και την
δυνατότητα ανάπτυξης 12 τραπεζιών
και 48 καθισμάτων  στο χώρο πέριξ
αυτής. Η διάταξη των τραπεζοκαθι-
σμάτων δεν πρέπει να εμποδίζει την
ομαλή λειτουργία του θεάτρου και
των καμαρινιών.
Η διάρκεια της εκμίσθωσης ορίζεται
για το χρονικό διάστημα από 15 Μαΐου
2017 μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου 2017
(σημειωτέον ότι το διάστημα από 1
έως 24 Αυγούστου δεν γίνονται εκδη-
λώσεις στο θέατρο της Ρεματιάς). 
Η καντίνα θα χρησιμοποιηθεί ως
χώρος πώλησης τυποποιημένων φα-
γώσιμων ειδών, αναψυκτικών, καθώς
και αλκοολούχων ποτών, κατά την
διάρκεια των καλοκαιρινών εκδηλώ-

σεων του 2017.
Η δημοπρασία είναι πλειοδοτική, φα-
νερή και προφορική και θα διενεργη-
θεί, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων
του άρθρο 194 του Ν. 3463 / 2006 και
του Π.Δ. 270/81, στο Δημοτικό Κατά-
στημα, Αγίου Γεωργίου 30 και Αρι-
στείδου, την 25η  Απριλίου ημέρα
Τρίτη και από τις 10.00 μέχρι τις
12.00 ενώπιον της αρμόδιας Επιτρο-
πής Δημοπρασιών. 
Κατά την διάρκεια της δημοπρασίας
συντάσσεται πρακτικό το οποίο υπο-
γράφεται από τα μέλη της Επιτροπής
Δημοπρασιών, τον πλειοδότη και τον
εγγυητή του.
Μετά τη λήξη της δημοπρασίας καμία
αντιπροσφορά δεν γίνεται δεκτή. 
Πληροφορίες και αντίγραφα της δια-
κήρυξης της δημοπρασίας παρέχον-
ται από τον υπάλληλο κο Απόστολο
Μαρούλη, στον 4ο όροφο του Δημο-
τικού Καταστήματος (Αγ. Γεωργίου
30 και Αριστείδου) από  10:00 μέχρι
14:00, τηλέφωνο 2132023871, FAX
2132023904, e-mail: dimotiki.periou-
sia@halandri.gr
Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγεί-
ται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερό-
μενους, ύστερα από αίτησή τους,
μέχρι και την προηγούμενη της ημέ-
ρας διεξαγωγής της δημοπρασίας.

Ο Δήμαρχος Χαλανδρίου
Συμεών (Σίμος) Ρούσσος
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Ο ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ και

της ΚΩΣΝΤΑΝΤΙΝΑΣ, το γένος ΜΑΚΡΟΔΗΜΗΤΡΗ,

που γεννήθηκε στο ΧΟΛΑΡΓΟ Αττικής και κατοικεί

στη Βάρη Αττικής και η  ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΔΡΑΚΟΥ του

ΙΩΑΝΝΗ και της ΑΝΝΑΣ, το γένος ΠΑΠΑΝΑΣΤΑ-

ΣΙΟΥ, που γεννήθηκε στο ΜΑΡΟΥΣΙ Αττικής και κα-

τοικεί στη Βάρη Αττικής θα τελέσουν το γάμο τους

που θα γίνει στη Βάρη Αττικής.

ΓΑΜΟΙ

ΠΩΛEIΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΟ 

ΠΩΛΕΙΤΑΙ Οικόπεδο στη Βούλα, περιοχή

Εξοχή 880μ. γωνιακό με παλαιά μονοκα-

τοικία τηλ. 6979776467.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ  στο ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΑΚΙΝΗΤΟ στο Μαρκό-

πουλο Μεσογαίας, στην περιοχή ΒΙΕΝΤΖΙ,

εννέα στρεμμάτων με αποθήκη  600τμ και

πατάρι 200τ.μ.

Τηλέφωνα  2299022382 & 2299022225 

ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Σε εντυπωσιακή όντως εκδήλωση

σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθή-

νας, το ΕΠΑΜ πραγματοποίησε

δημόσια εκδήλωση με την παρου-

σίαση της πρότασής του, «το
χρέος της χώρας και η δυνατό-
τητα μονομερούς διαγραφής του,
στο σύνολό του».
Την πρόταση του ΕΠΑΜ παρου-

σίασε και ανάλυσε με το γνωστό

γλαφυρό τρόπο του, ο Γενικός

Γραμματέας του μετώπου Δημή-

τρης Καζάκης.

Νομική ανάλυση της δυνατότητας

μονομερούς διαγραφής του δημο-

σίου χρέους έκαναν - εκτός από

τον κύριο ομιλητή, που αναφέρ-

θηκε κυρίως στην ιστορική του διά-

σταση - ο Φώτης Λεπίδας,

δικηγόρος Δημοσιολόγος, ο

Φώτης Μαζαράκης Δρ. Ποινικού

Δικαίου και ο καθηγητής του

Παν/μίου Αθηνών, Δικηγόρος Δ.

Παναγιωτόπουλος.

Το θέμα άνοιξε ο συντονιστής

Δημ. Κυπριώτης Αντιστράτηγος

ε.α.

Μετά την κεντρική ομιλία ακολού-

θησε συζήτηση με πλήθος ερωτή-

σεων και τοποθετήσεων, που

κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον

των παρευρισκομένων επί περίπου

τέσσερις ώρες.

Οι εκδηλώσεις του ΕΠΑΜ θα συνε-

χιστούν πανελλαδικά με σκοπό

την ενίσχυση του ρεύματος για

την εξουσία, που θα οδηγήσει

στην Απελευθέρωση και τη Δημο-

κρατία!

Το χρέος μπορεί και πρέπει να

ΔΙΑΓΡΑΦΕΙ μονομερώς

Δύο χρόνια έκλεισαν την τρίτη 4 Απρίλη από την

πρώτη συνεδρίαση της “ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ για

το ΧΡΕΟΣ”, που συστήθηκε με πρωτοβουλία της Προ-

έδρου τότε της Βουλής, Ζωής Κωνσταντοπούλου,

και της ευρωβουλευτού Σοφίας Σακοράφα.

Η Επιτροπή αυτή, μετά τα δραματικά γεγονότα

εκτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, της κυβέρνησης και του πολι-

τικού κόσμου, με την πραξικοπηματική αναστροφή

του δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου 2015, καταρ-

γήθηκε, διώχθηκε, αλλά δεν έπαψε να λειτουργεί και

να εργάζεται.

Θυμίζουμε ότι στην πανηγυρική της εκδήλωση πα-

ρευρίσκονταν και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και ο

Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας.

Η Ζ. Κωνσταντοπούλου άδραξε την ευκαιρία των δύο

χρόνων, για να τη φέρει στο προσκήνιο και να την

αναζωογονήσει στο εσωτερικό, γιατί στο εξωτερικό

αναγνωρίζεται και η ύπαρξή της και τα δυο της προ-

καταρκτικά πορίσματα, για τον παράνομο χαρακτήρα

του χρέους, όπως τόνισε η ίδια, στην εκδήλωση που

πραγματοποίησε στην κατάμεστη αίθουσα του Δικη-

γορικού Συλλόγου Αθηνών, με τη συνδρομή του γνω-

στού Συνταγματολόγου Γ. Κασιμάτη, ο οποίος

αναφέρθηκε εν εκτάσει.

Πολλοί παρευρισκόμενοι ακολούθησαν, μετά το

τέλος της εκδήλωσης της Ζωή Κωνσταντοπούλου,

και μετέβησαν πεζή στην πλατεία Συντάγματος, όπου

εναπόθεσαν “ένα λουλούδι” στη μνήμη του φαρμακο-

ποιού Δημήτρη Χριστούλα, που πριν πέντε χρόνια

(4.4.2012) καταμεσήμερο, αυτοθυσιάστηκε εκεί για ν’

αφυπνίσει τους πολίτες, να εξεγερθούν απέναντι στο

καθεστώς των Μνημονίων. 

Ηταν ίσως η μόνη αυτοκτονία που μπορεί να χαρα-

κτηριστεί ως θετική αντίδραση και όχι ως παθητική

φυγή.

Κώστας Βενετσάνος

Η Κωνσταντοπούλου δεν το βάζει κάτω

ΔΥΟ ΧΡΟΝΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΛΗΘΕΙΑΣ για το ΧΡΕΟΣ

Στη φωτογραφία ο καθηγητής Γ. Κασιμάτης, η Ζωή Κωνσταντο-
πούλου και ο Γ.Γ. της Επιτροπής Θαν. Κονταργύρης.
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τα χρήσιμα και τ’ αχρείαστα...

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

Ειδικός Ρευματολόγος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β. ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ

Αυτοάνοσα ρευματικά νοσήματα • Αυχεναλγία /

Οσφυαλγία • Οστεοαρθρίτις • Οστεοπόρωση 

• Χρόνιος Μυοσκελετικός Πόνος

ΔΙΓΕΝΗ 12 Βούλα  

Τηλ. 210 9658.142, κιν. 6984 419128

Πνευμονολόγος – Φυματιολόγος 

Πιλιλίτσης Λεωνίδας
Πιστοποιημένος ιατρός ΕΟΠΥΥ

Λομώξεις αναπνευστικού, ΧΑΠ, Βρογχικό άσθμα,

ιατρείο διακοπής καπνίσματος, ιατρείο μελέτης ύπνου, έλεγχος  

αναπνευστικής λειτουργίας, (σπιρομέτρηση προ και μετά βρογχοδιαστο-

λής), οξυμετρία, έλεγχος λειτουργίας αναπνευστικών μυών, καταγραφή

νυκτερινής οξυμετρίας, αλλεργικές δοκιμασίες

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ  9.30π.μ  - 1.30μ.μ 

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

Τρίτη και Παρασκευή απόγευμα με Ραντεβού

Διγενή 12 Βούλα - Τηλ. 210.8951.194 - 6942574688

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. 

ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΗΣ MD

Eρμή Σουρλαντζή 12 Κορωπί

Τηλ. 2130 420400, 6945 298724

e-mail: giannakouris@yahoo.gr

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

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

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

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ 

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ
Εργασθείς επί 20ετία στην Αγγλία

τ.Διευθυντής:

Royal Bolton Hospital - Bangor Hospital - Livorno Hospital

Εξειδίκευση υπερηχογράφησης:  Kings College Hospital

Βασ. Παύλου 7 Βούλα

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

Τσακωνιάτης Ν. Μιχάλης

ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΣ

HΠΑΤΟΛΟΓΟΣ
ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 

Ερμή Σουρλαντζή 12 Κορωπί

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

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

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ, MD

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
Eιδικευθείς εις Α’ Χειρουργική Κλινική ΓΝΑ “ΛΑΪΚΟ”

Μετεκπαιδευθείς εις Montefiore Medical Center, New York, USA

ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

ΚΗΛΕΣ - ΧΟΛΟΚΥΣΤΟΠΑΘΕΙΕΣ

ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΠΑΘΕΙΕΣ - ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΜΑΣΤΟΥ

ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΠΟΔΙ - ΣΠΙΛΟΙ - ΛΙΠΩΜΑΤΑ

ΙΑΣΩΝ Α. ΠΕΤΡΟΥΤΣΑΣ

Ορθoπεδικός - Χειρουργός
Ιατρός Ομίλου “ΥΓΕΙΑ”

Διγενή 12 & Βασ. Παύλου Βούλα 

Τηλέφωνα 210 8992731, κιν. 6932915787

ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΣ ΙΑΤΡΟΣ

ΕΛΕΝΗ Κ. ΓΚΡΕΚΙΔΟΥ
Πιστοποιημένος ιατρός ΕΟΠΥΥ

Παρακολούθηση Αρτηριακής Υπέρτασης, Σακχαρώδης Διαβήτης,

Οστεοπόρωση, Δυσλιπιδαιμία, Προληπτικός Έλεγχος, 

Λοιμώξεις, Τραύματα,

Συνταγογράφηση όλων των ταμείων 

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

Δέχεται κατόπιν ραντεβού 

Διγενή 12 ΒΟΥΛΑ , Τηλ : 210.899.2267 - 6943876101

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

Ψυχίατρος - Ψυχοθεραπευτής

Δρ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΜΠΟΥΤΑΚΗΣ 

Διδάκτωρ Παν/μίου Αθηνών
EΠΙΣΤ/ΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΛΙΝ.ΕΚΠΑ

EΠΙΣΤ/ΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ Hospital Center

Δέχεται κατόπιν ραντεβού

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

ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ: 210 8994.433

KENTPO YΓEIAΣ BAPHΣ -  213 2030.300

NOΣOKOMEIO:
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Κέντρο: 213 2163000

N E O  Ι ΑΤ Ρ Ε Ι Ο
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ

Γενικός ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ - ΟΖΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
Χειρουργική: ΜΑΣΤΟΥ - ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ -

ΠΡΩΚΤΟΥ - Λαπαροσκοπική ΚΗΛΩΝ - XOΛΗΣ

Βιορρυθμιστική Ιατρική:  ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ, ΑΠΟΤΟΞΙΝΩΣΗ, 

ΑΝΟΣΟΕΝΙΣΧΥΣΗ, ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΟΞΕΩΝ & ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ.

Οζονοθεραπεία: Συστηματική & τοπική (ΑΡΘΡΟΠΑΘΕΙΕΣ, 

ΙΝΟΜΥΑΛΓΙΕΣ, ΝΕΥΡΑΛΓΙΕΣ, ΠΡΟΛΟΘΕΡΑΠΕΙΑ) 

Δέχεται με ραντεβού: 6944558101

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

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

Η κατάθλιψη είναι τώρα η κύρια αιτία κακής υγείας

και αναπηρίας στον κόσμο, ανακοίνωσε σήμερα ο

Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (Π.Ο.Υ.), με περισ-

σότερους από 300 εκατομμύρια ανθρώπους να υπο-

φέρουν από αυτή την ασθένεια.

Το ποσοστό της κατάθλιψης αυξήθηκε περισσότερο

από 18% από το 2005, αλλά μια έλλειψη υποστήριξης

για την ψυχική υγεία σε συνδυασμό με έναν κοινό

φόβο για το στίγμα σημαίνει ότι πολλοί άνθρωποι δεν

λαμβάνουν τη θεραπεία που χρειάζονται προκειμένου

να ζήσουν υγιείς, παραγωγικές ζωές.

«Αυτά τα νέα στοιχεία είναι ένα ξυπνητήρι για όλες
τις χώρες προκειμένου να επανεξετάσουν την προ-
σέγγισή τους στην ψυχική υγεία και να την αντιμετω-
πίσουν με τον επείγοντα χαρακτήρα που της αξίζει»,
ανέφερε η Μάργκαρετ Τσαν, γενική διευθύντρια του

ΠΟΥ, σε δήλωση που εκδόθηκε από τα κεντρικά γρα-

φεία της υπηρεσίας του ΟΗΕ στη Γενεύη.

Ο ΠΟΥ διεξάγει μια εκστρατεία για την ψυχική υγεία

προκειμένου να αντιμετωπίσει το στίγμα και τις πα-

ρανοήσεις με τίτλο: «Κατάθλιψη: Ας μιλήσουμε».

«Για κάποιον που ζει με κατάθλιψη, το να μιλάει σε
ένα πρόσωπο που εμπιστεύεται είναι συχνά το πρώτο
βήμα προς τη θεραπεία και την ανάρρωση», δήλωσε

ο Σέχαρ Σαξένα, διευθυντής του τμήματος ψυχικής

υγείας του ΠΟΥ.

Η κατάθλιψη είναι μια κοινή ψυχική ασθένεια που χα-

ρακτηρίζεται από επίμονη λύπη, απώλεια ενδιαφέ-

ροντος και έλλειψη ικανότητας σε καθημερινές

δραστηριότητες και στην εργασία. Επηρεάζει περί-

που 322 εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως!!!

Η κατάθλιψη αυξάνει επίσης τον κίνδυνο προσβολής

από πολλές σοβαρές ασθένειες και διαταραχές, πε-

ριλαμβανομένου του εθισμού, της αυτοκτονικής συμ-

περιφοράς, του διαβήτη και των καρδιακών

παθήσεων, στις οποίες οφείλονται, μεταξύ άλλων, οι

περισσότεροι θάνατοι διεθνώς.

Ο ΠΟΥ εξέφρασε ανησυχία για το γεγονός ότι σε

πολλές χώρες υπάρχει λίγη ή καθόλου υποστήριξη

για ανθρώπους με προβλήματα ψυχικών διαταραχών,

και ανέφερε πως μόνο το 50%, περίπου, των ανθρώ-

πων με κατάθλιψη λαμβάνουν θεραπεία στις πλουσιό-

τερες χώρες.

Κατά μέσο όρο μόλις το 3% του προϋπολογισμού για

την υγεία δαπανάται για την ψυχική υγεία, κυμαινό-

μενο από το 1% στις φτωχές χώρες έως το 5% στις

πλούσιες, σύμφωνα με τον ΠΟΥ.

«Μια καλύτερη κατανόηση της κατάθλιψης και του
πώς μπορεί να θεραπευθεί… είναι μόνο η αρχή. Αυτό
που πρέπει να ακολουθήσει είναι μια σταθερή ανά-
πτυξη υπηρεσιών ψυχικής υγείας που θα είναι προ-
σβάσιμες στον καθένα, ακόμη και στους πιο
απομακρυσμένους πληθυσμούς», δήλωσε ο Σαξένα.

medicalnew.gr

Κατάθλιψη: Ας μιλήσουμε

Τα ποσοστά των ανθρώπων 
με κατάθλιψη αυξήθηκαν 

κατά 18% μέσα σε μία δεκαετία

Koινωνικό ιατρείο

στο Δήμο Γλυφάδας

Δωρεάν φροντίδα σε ανασφάλιστους, άπορους και

άνεργους πολίτες του Δήμου Γλυφάδας, παρέχει το

Κοινωνικό ιατρείο, με 20 ειδικότητες ιατρών.

Επισκέψεις ιατρών με σχετικά διαβιβαστικά.

Κάλυψη νοσηλευτικών αναγκών (ενέσεις, μέτρηση

αρτηριακής πίεσης και σακχάρου, αλλαγή τραυμά-

των κ.α.)

Καθημερινή εξέταση στο χώρο του κοινωνικού ια-

τρίου, καιθημερινά από 9 το πρωί μέχρι 5 μ.μ. (Μυ-

στρά 1Α, Ανω Γλυφάδα, τηλ. 210 9602054.

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της

Κυβερνήσεως Υπουργική Απόφαση

με την οποία συστήνονται Γραφεία

Προστασίας Δικαιωμάτων στις

Υπηρεσίες Υγείας των Νοσοκο-

μείων του Ε.Σ.Υ.

Ο νέος θεσμός στοχεύει στην πα-

ροχή υπηρεσιών υγείας στη βάση

της ισότιμης και καθολικής πρόσβα-

σης, στην εμπέδωση στο Σύστημα

Υγείας της απαραίτητης κουλτού-

ρας σεβασμού της αξιοπρέπειας και

των δικαιωμάτων των ασθενών

καθώς και της τεκμηριωμένης και

ποιοτικής υγειονομικής φροντίδας.

Επιπλέον, έχει στόχο την εξομά-

λυνση της επικοινωνίας μεταξύ

ασθενών, επαγγελματιών υγείας

και διοίκησης των νοσοκομείων, η

οποία είναι απαραίτητη για την εύ-

ρυθμη λειτουργία τους, καθώς και

για την αναβάθμιση των συνθηκών

εργασίας του προσωπικού.

Σε  κάθε νοσοκομείο της  χώρας

οργανώνεται  και  λειτουργεί  αυτο-

τελές  «Γραφείο Προστασίας Δι-

καιωμάτων Ληπτών / ριών

Υπηρεσιών Υγείας». Στα νοσοκο-

μεία δυναμικότητας τετρακοσίων

(400) κλινών και άνω το Γραφείου-

πάγεται απευθείας στον/στην Ανα-

πληρωτή/τρια Διοικητή/τρια, ενώ

στα νοσοκομεία έως τριακόσιων

399 κλινών υπάγεται στον/ην Αντι-

πρόεδρο του νοσοκομείου.

Ο θεσμός των Γραφείων Δικαιωμά-

των Ασθενών επιδιώκει:

• την ενημέρωση σχετικά με τις εν-

δονοσοκομειακές διαδικασίες και

τα δικαιώματα των ασθενών στις

υγείας,

• την έγκαιρη ενημέρωση των ανα-

σφάλιστων ασθενών και των οι-

κείων τους, για τις διαδικασίες

υγειονομικής και φαρμακευτικής

κάλυψής τους,

• την παρακολούθηση εξυπηρέτη-

σης των ληπτών/ιών εντός του νο-

σοκομείου ή σε εξωνοσοκομειακή

υπηρεσία του,

• τη συλλογή και διεκπεραίωση κα-

ταγγελιών και παραπόνων,

• τη διευκόλυνση υποβολής αναφο-

ρών στις αρμόδιες αρχές,

• την παρέμβαση στις αντίστοιχες

υπηρεσίες του νοσοκομείου για την

ομαλή διευθέτηση των προκυπτου-

σών διαφορών,

•    την διευκόλυνση της ομαλής επι-

κοινωνίας μεταξύ επαγγελματιών

υγείας και ασθενών,

•   ειδική μέριμνα λαμβάνεται από τα

γραφεία για την προστασία των

ανηλίκων, των κρατούμενων, των

ψυχικά ασθενών, των

αιτούντων/ουσών άσυλο, των προ-

σφύγων και των μεταναστών/ριών

ως ιδιαίτερα ευάλωτων κοινωνικών

ομάδων. 

Ειδικότερα στην περίπτωση των

κρατουμένων και των ψυχικά ασθε-

νών, υπάλληλος του Γραφείου,

ύστερα από σχετική ενημέρωση

από το Γραφείο Κίνησης, υποχρεού-

ται να εξετάζει επιτόπου τις συνθή-

κες εισαγωγής, εξέτασης,

θεραπείας και νοσηλείας των παρα-

πάνω κατηγοριών ασθενών, στο

πλαίσιο των ιδιαίτερων αναγκών

τους, του σχετικού νομοθετικού

πλαισίου και σε συνεργασία με τις

αρμόδιες κάθε φορά υπηρεσίες

εντός και εκτός νοσοκομείου.

Γραφεία Προστασίας Δικαιωμάτων Υπηρεσιών Υγείας
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Οι Κυπελούχοι του ΝΟΒ είκοσι χρόνια μετά...
Ακριβώς 20 χρόνια πριν, η θρυλική ομάδα υδατοσφαί-

ρισης του Ναυτικού Ομίλου Βουλιαγμένης κατέκτησε

το Κύπελλο Κυπελλούχων Ευρώπης  (1997) κάνοντας

τη Βουλιαγμένη γνωστή σ’ όλο τον κόσμο. Αυτή η

ομάδα βρέθηκε σχεδόν στο σύνολό της, στη γνωστή

πισίνα, στις 24 Μαρτίου για να γιορτάσουν, να θυμη-

θούν, να  συγκινηθούν... στην επετειακή εκδήλωση

που οργάνωσε ο ΝΟΒ, έχοντας κοντά του τους:

Γιώργο Μαυρωτά (αρχηγός), Γιώργο Ρέππα, Γιώργο

Αφρουδάκη, Δημήτρη Μάζη, Τόνυ Κουτσογιάννη,

Νίκο Καφετζόπουλο, Βασίλη Λαμπάτο, Σπύρο Μπου-

λουγουρά, Γιώργο Ψύχο, Τεό Λοράντο, Ζάχο Αφρου-

δάκη, Διονύση Σταθόπουλο, Δημήτρη Τσίκλο, Πέταρ

Τρμπόγεβιτς και τον έφορο της ομάδα Πόλυ Αφρου-

δάκη. 

Λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων δεν μπόρεσαν

να παρευρεθούν ο προπονητής της ομάδας Γιάννης

Γιαννουρής, ο βοηθός προπονητή Δημήτρης Μαυρω-

τάς και οι αθλητές  Διονύσης Σταθόπουλος και

Τζώρτζης Μουριάδης.

Πριν την βράβευση οι τότε “Μπέμπηδες” (η ομάδα του

1997) έδωσε φιλικό αγώνα με τους σημερινούς

...μπέμπηδες, την ομάδα του 2017 η οποία αγωνί-

στηκε μικτή με παίκτες μικρότερων ηλικιών και το

σκορ  7-6 υπέρ της ομάδας του 1997! Όπως ακριβώς

τότε, όταν επικράτησε της “Ρόμα” μέσα στο κολυμ-

βητήριο του Ολυμπιακού Σταδίου.

Στην εκδήλωση χαιρέτισε η πρόεδρος του ΝΟΒ

Στέλλα Τίγκα, ενώ  παρευρέθηκαν ο δήμαρχος Βάρης

Βούλας Βουλιαγμένης Γρηγόρη Κωνσταντέλλο,   η

αντιπρόεδρος του ΟΑΠΠΑ Μαρία Μπραϊμνιώτη, εκ-

πρόισωπος της  Κολυμβητικής Ομοσπονδίας ο Δημή-

τρης Γιακουμάτος και άλλοι θεσμικοί εκπρόσωποι.

25 Όμιλοι, με 221 αθλητές συμμετείχαν στη 2η φάση

του Περιφερειακού Πρωταθλήματος OPTIMIST Αθη-

νών 2017  στις εγκαταστάσεις του Ναυτικού Αθλητι-

κού Ομίλου Βούλας. Οι αγώνες έγινα σε συνεργασία

με την Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία. 

Χαρακτηριστικό του αγώνα ήταν η άρτια οργάνωσή

του από τους ανθρώπους του ομίλου, οι οποίοι φιλο-

ξένησαν με τον καλύτερο τρόπο τις αποστολές όλης

της Αθηναϊκής Περιφέρειας. 

Οι ασθενείς και συνεχώς μεταβλητοί άνεμοι που επι-

κράτησαν όλο το Σαββατοκύριακο στον όρμο της

Βούλας, ταλαιπώρησαν τόσο τους μικρούς  ιστιοπλό-

ους όσο και την Επιτροπή του αγώνα που κατέβαλε

φιλότιμες προσπάθειες για την διεξαγωγή ιστιοδρο-

μιών. 

Αγωνιστικά, στην μια και μοναδική κούρσα που πραγ-

ματοποιήθηκε το Σάββατο 25 Μαρτίου, οι αθλητές

του Ν.Α.Ο.Β. κατέλαβαν την 1η θέση με τον Πάτρο-

κλο Μανδηλάρη και την 2η με τον Παναγιώτη Μαρ-

κουλή.

Τέσσερις αθλητές του ΝΑΟΒ, Πάτρ. Μανδηλάρης,

Παν. Μαρκουλής, Σίμος Γαρυφαλλίδης και Ναταλία

Καλπάκα πήραν την πρόκριση για την Προεθνική

Ομάδα.

Η  αγωνιστική ομάδα Optimist του NAOB προπονείται

από τον  Ζαννέτο Μαλατέστα.

2η φάση Περιφερειακού πρωταθλήματος OPTIMIST

Φιλικός αγώνας! παλιό και νέο αίμα...

O πρόεδρος του Ομίλου Στέλλα Τίγκα είναι η δυναμική
στήριξη του Ομίλου.

Και ο δήμαρχος των 3Β στις απονομές βραβείων.
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Το κρατικό χρήμα έδωσε ένεση ρευστότητας στα έργα για το
Μουντιάλ 2018 στη Ρωσία.
Για τις διοργανώσεις των Μουντιάλ του 2018 και του 2022 σε
Ρωσία και Κατάρ, αντίστοιχα, μέχρι σήμερα έχουν ακουστεί
πολλά.... Και οι δύο βρέθηκαν στο προσκήνιο της διεθνούς ειδη-
σεογραφίας για αρκετούς λόγους. Από τις αποκαλύψεις για δια-
φθορά παραγόντων της Παγκόσμιας Συνομοσπονδίας, που
φέρεται να χρηματίστηκαν από τις δύο χώρες προκειμένου να
τις υπερψηφίσουν μέχρι τις εκατόμβες εργατών στα έργα του
Κατάρ εξαιτίας των άθλιων συνθηκών εργασίας και διαβίωσης,
συνθέτεται το κάδρο των όσων σχετίζονται με τις δύο διοργα-
νώσεις. Φυσικά, για το ζήτημα των νεκρών εργατών, όπως έχει
φανεί μέχρι τώρα, δεν έχει ιδρώσει το... αυτί τόσο των αρμοδίων
της οργανωτικής επιτροπής του Κατάρ όσο και της ίδιας της
διοργανώτριας FIFA αφού δεν έχει ληφθεί κανένα μέτρο, με τον
αριθμό τους να αυξάνεται και τις συνθήκες να παραμένουν
άθλιες. Αντίθετα, για το θέμα των λεγόμενων σκανδάλων χρη-
ματισμού, εδώ και μια διετία, σηκώθηκε ένα τσουνάμι εξελίξεων
στις τάξεις της διοίκησης του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, που
έφερε αλλαγές σε πρόσωπα ακόμα και στην κορυφή της πυρα-
μίδας. Σε τέτοιο βαθμό μάλιστα που αρκετές φορές μέχρι σή-
μερα το φως της δημοσιότητας είδαν σενάρια και φήμες μέχρι
και για αφαίρεση της διοργάνωσης από τις συγκεκριμένες
χώρες. Ωστόσο, κάτι τέτοιο όχι μόνο παρέμεινε φημολογία αλλά
αποδείχθηκε ότι δεν υπήρξε ούτε καν ως σκέψη.

Αγορές ...γη της Επαγγελίας για πολυεθνικές

Για τα έργα που έχουν κοστίσει τη ζωή σε δεκάδες εργάτες,
το Κατάρ επενδύει ...500 εκατ. δολάρια την εβδομάδα.
Στο σημερινό οικοδόμημα του εμπορευματοποιημένου ποδο-
σφαίρου, δομημένου με τις λογικές του κέρδους που ορίζουν
οι καπιταλιστικές σχέσεις παραγωγής, η κάθε απόφαση δεν
μπορεί παρά να τις υπηρετεί. Ετσι, μόνο τυχαία δεν μπορεί να
θεωρηθεί η ανάληψη (παρά την όποια ψηφοφορία) των συγκε-
κριμένων διοργανώσεων από τις δύο χώρες σε σχέση με το τι
πρόκειται να προσφέρουν οι αγορές τους στα κέρδη όσων εμ-
πλέκονται με τις διοργανώσεις (πολυεθνικές, χορηγοί, FIFA,
τηλεοπτικά δικαιώματα κ.τ.λ.). Και οι δύο συγκεκριμένες αγο-
ρές αναμένεται, βάσει των υπολογισμών, να είναι από τις
πλέον παραγωγικές στον τομέα των κερδών, ολοκληρώνοντας
με αυτόν τον τρόπο ένα οκταετές πλάνο της FIFA, από το
2004, με τη διοργάνωση της Βραζιλίας, που σκοπό είχε τη με-
γαλύτερη εκμετάλλευση του προϊόντος «Μουντιάλ».
Με βάση αυτό θα ήταν τουλάχιστον αφελές να πιστέψει κά-

ποιος ότι εξαιτίας των όποιων σκανδάλων διαφθοράς ή ακόμα
και των συνθηκών «σκλαβιάς» στα έργα του Κατάρ οι συγκε-
κριμένες διοργανώσεις θα άλλαζαν έδρα. Αλλωστε, στην
πρώτη περίπτωση, που αφορά τις όποιες αποκαλύψεις, μπορεί
η αστική ειδησεογραφία να τα ονομάζει σκάνδαλα, ωστόσο
δεν είναι τίποτε άλλο παρά απόρροια των αδυσώπητων λογι-
κών και των πρακτικών που επικρατούν στο ίδιο το οικοδόμημα
για το κυνήγι του κέρδους. Αυτές οι λογικές, η επιδίωξη του
μέγιστου κέρδους για τις πολυεθνικές είναι που οδηγούν στη
«θυσία» τους εργάτες στα έργα του Κατάρ (όπως άλλωστε
συμβαίνει και σε άλλους τομείς της ζωής). 

ΡΩΣΙΑ 2018: Τα κρατικά ταμεία ...σώζουν τα σχέδια

Μπορεί τον προηγούμενο χρόνο από πλευράς ρωσικής κυβέρ-
νησης να διατυμπανιζόταν η μείωση των εξόδων για τη διορ-
γάνωση του Μουντιάλ του 2018, ωστόσο στην πραγματικότητα
μόνο αυτό δεν συμβαίνει. Την τελευταία διετία, σύμφωνα με
αναφορές Ρώσων κυβερνητικών αξιωματούχων, υπήρξε μεί-
ωση σε δαπάνες που δεν σχετίζονταν άμεσα με την ίδια τη
διοργάνωση (π.χ. κατασκευή πολυτελών ξενοδοχείων) προκει-
μένου να μειωθεί το κόστος. Ωστόσο, πρόσφατα, η Οργανω-
τική Επιτροπή του Μουντιάλ ανακοίνωσε την αύξηση της
κρατικής επιχορήγησης για την προετοιμασία κατά 325 εκατ.
δολάρια. Μάλιστα, καμία επίσημη πηγή της ρωσικής κυβέρνη-
σης δεν εξήγησε ακριβώς το λόγο για την κίνηση αυτή, την
ώρα που γινόταν λόγος για μείωση των δαπανών. Πλέον, το
συνολικό κόστος της διοργάνωσης, ενάμιση χρόνο πριν από
την πραγματοποίησή της, έφθασε σε ένα ποσό περίπου 11 δισ.
δολαρίων, το 55% από το οποίο προέρχεται από χρηματοδό-
τηση της ρωσικής κυβέρνησης. Ας σημειωθεί ωστόσο πως
όσον αφορά ειδικά την περίπτωση του Μουντιάλ της Ρωσίας
οι πληροφορίες θέλουν τη FIFA αυτή τη στιγμή να αντιμετω-
πίζει αρκετά προβλήματα στην υλοποίηση του πλάνου της για
επίτευξη του αρχικού στόχου όσον αφορά τον αριθμό των χο-
ρηγών. Και αυτό γιατί αρκετές πολυεθνικές είναι αυτές που
για προφανείς λόγους, που σχετίζονται με το προφίλ τους (και
τον όποιο αντίκτυπο θα έχει στα κέρδη τους), αποφεύγουν να
ασχοληθούν με το συγκεκριμένο Μουντιάλ με βάση τα όσα
έχουν προηγηθεί.

ΚΑΤΑΡ 2022: Πακτωλός εκατομμυρίων για αιματοβαμμένα έργα

«Δε θέλουμε να βάφουμε τα γήπεδα όταν αρχίσουν να έρχονται
οι ομάδες...». Με αυτή τη χιουμοριστική ατάκα ο υπουργός Οι-
κονομικών του Κατάρ προσπάθησε να διαφημίσει πρόσφατα τα
ποσά που δαπανά η χώρα του προκειμένου τα πάντα να είναι
έτοιμα σε εύλογο χρονικό διάστημα, πριν από την επίσημη
έναρξη της διοργάνωσης. Και πόσα είναι αυτά; Οπως αποκά-
λυψε, η χώρα του ξοδεύει κοντά 500 εκατ. δολάρια τη βδομάδα
σε έργα υποδομής, με το ποσό αυτό να καλύπτει από την κατα-
σκευή γηπέδων μέχρι τα έργα γενικότερης υποδομής, όπως δρό-
μοι, αεροδρόμια κ.λπ. Οπως διευκρινίστηκε μάλιστα, οι δαπάνες
αναμένεται να συνεχιστούν με το σημερινό ρυθμό μέχρι τουλά-
χιστον το 2021. Μάλιστα, ο αξιωματούχος του Κατάρ υπογράμ-
μισε πως τα συγκεκριμένα ποσά είναι προστατευμένα από τις
όποιες περικοπές υπάρχουν μέχρι σήμερα στον προϋπολογισμό
της χώρας ως αποτέλεσμα των διακυμάνσεων που υπήρξαν στην
τιμή του πετρελαίου που είναι το βασικό προϊόν του Κατάρ. Συ-
νολικά οι δαπάνες για τη συγκεκριμένη διοργάνωση, που κατέχει
την πρωτοτυπία ότι θα διεξαχθεί χειμώνα, με απόφαση της FIFA
(λόγω των υψηλών θερμοκρασιών το καλοκαίρι), αναμένεται να
φθάσουν τα 200 δισ. δολάρια. Και όλα αυτά τη στιγμή που αυ-
ξάνονται συνεχώς οι θάνατοι εργατών στα έργα και υπάρχουν
δεκάδες καταγγελίες για τις συνθήκες σκλαβιάς των εργατών
που δουλεύουν σε αυτά. 

γράφει ο ΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

ΜΟΥΝΤΙΑΛ
ΡΩΣΙΑ 2018, ΚΑΤΑΡ 2022

Το χρήμα ρέει... στη σκιά σκανδάλων 

και εργασιακών κάτεργων

«ΣΚΙΑΔΕΙΑ 2017»

«Ο βαλκανιονίκης του 

μεσοπολέμου Γιάννης Σκιαδάς»

Με μιά σεμνή πολιτιστική εσπερίδα λόγου στο Πνευμα-

τικό Κέντρο του Δήμου Παιανίας ο Γυμναστικός Αθλη-

τικός Σύλλογος Παιανίας τίμησε την 73η επέτειο από

το θάνατο του «χρυσού» βαλκανιονίκη του μεσοπολέ-

μου, ολυμπιακού αθλητή και εκδότη της πατριωτικής κα-

τοχικής εφημερίδας «Αθλητικά Νέα» Γιάννη Σκιαδά,

στο πλαίσιο των παλλαϊκών δημοτικών αγώνων δρόμου

«Σκιάδεια 2017».

Ο ομιλητής της βραδιάς ο συγγραφέας Ευάγγελος Αν-

δρέου αναφέρθηκε στα ζοφερά κατοχικά χρόνια όπου

ο Σκιαδάς πρωτοστάτησε στη διοργάνωση των αθηναϊ-

κών συσσιτίων για την αντιμετώπιση της πείνας, αλλά

και στη δράση για τη νοσηλεία των φυματικών αθλητών,

που κάποτε δόξασαν την Ελλάδα στα βαλκανικά, στα

ευρωπαϊκά και στα ολυμπιακά στάδια.

Ο Ευάγγελος Ανδρέου με τις ανηψιές του Γιάννη Σκιαδά, Ντίνα

και Βιβή Λιούλη

Στη συνέχεια ο βετεράνος πρωταθλητής του βάδην και

ιστορικός του αθλητισμού Δημήτρης Μποντικούλης

αναζωπύρωσε τη μνήμη των ιστορικών αγώνων ανωμά-

λου δρόμου και ποδηλασίας προς τιμήν του Σκιαδά, που

ίδρυσε ο Παναθηναϊκός στα 1950 με τη συμμετοχή των

πρωταθλητικών ειδώλων της εποχής ανάμεσα στους

οποίους και ο Γρηγόρης Λαμπράκης.  

Ιδιαίτερη μνεία έγινε στο βιβλίο του Ευάγγελου Αν-

δρέου «Ο βαλκανιονίκης του μεσοπολέμου Γιάννης
Σκιαδάς» που εκδόθηκε το 2010 από το Ευρωπαϊκό Κέν-

τρο Τέχνης, όπου ο γνωστός συγγραφέας ξετυλίγει με

μυθιστορηματικό τρόπο το βιογραφικό οδοιπορικό του

μεγάλου πρωταθλητή στην πολυκύμαντη μεσοπολεμική

και κατοχική περίοδο. 

Ανακοινώθηκε από την Ελληνική Φίλαθλο Ομο-

σπονδία Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης

(Ε.Φ.Ο.ΕΠ.Α.) ο πίνακας αξιολόγησης της δύνα-

μής της για το 2015.

Ο πίνακας αυτός καταρτίζεται ανάλογα με τις

επιτυχίες που έχουν τα σωματεία- μέλη της

τόσο σε ατομικό, όσο και σε συλλογικό επίπεδο.

Ανάμεσα στα 144 σωματεία - μέλη της Ελλάδας

που αξιολογήθηκαν, τη 2η θέση (μετά τον Ολυμ-

πιακό) κατέχει ο  Α.Ο.  ΑΡΗΣ  2006, την 5η  Ο

Γ.Σ. ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ  και την 79η ο Α.Σ. ΦΙΛΟΝΙ-

ΚΗΣ.

Αξίζουν συγχαρητήρια οι αθλητές, οι αθλήτριες,

οι προπονητές και κυρίως οι γονείς των παιδιών,

που καθημερινά ζουν μαζί τους τις προπονήσεις,

αλλά και τους αγώνες τους στα διάφορα πρω-

ταθλήματα  που πραγματοποιούνται σε όλα τα

μήκη και πλάτη της Ελλάδας.

Πρώτη πανελλήνια δύναμη η επιτραπέζια

αντισφαίριση του Δήμου 3Β 
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