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Μηδίσαντες
και Νενέκοι

«Α φιλοχρηματία Σπάρταν ολεί»
(Η φιλοχρηματία θα αλώσει τη Σπάρτη) Πυθία

“Όποιον δεν κόφτει η σπάθα
Τον ρίχνουν τα φλουριά στην ψάθα”  Αγνωστος

Δόξης λαμπρές σελίδες της

ιστορίας μας, ‘μαυρώνουν πρά-

ξεις ντροπής και προδοσίας με-

γάλης.

Οφείλουμε να το ομολογήσουμε

αλήθεια για να μη ζούμε με ψευ-

δαισθήσεις, που εξαπατούν τον

άνθρωπο και τον καθιστούν τον

ίδιον εικονικό!

Εξ’ άλλου «φίλος μεν Πλάτων,
φιλτάτη δε η αλήθεια».

Οσο κι αν πολλές φορές είναι πικρή. Πικρά είναι και

τα φάρμακα – τα ιάματα.

Προδότες, αποστάτες1, Μηδίζοντες, Γραικύλους2,

Γενίτσαρους, Κοτζαμπάσηδες, αρκετούς Φαναριώ-

τες, αυτόμολους, Νενέκους3, Γερμανοτσολιάδες

έχουμε, δυστυχώς ν’ αντικρίσουμε πολλούς στην

ιστορία μας είτε από δειλία, είτε από ιδιοτέλεια και

μνησικακία, είτε, ακόμη χειρότερα, από συνδυασμό

όλων αυτών των αιτιών.

Είναι τόσο πολλά τα παραδείγματα στην ιστορία

μας, ώστε να ξεφεύγει η αναφορά τους από την

έκταση ενός άρθρου. Δυο – τρεις υπομνήσεις όμως

είναι αναγκαίες.

Ιστορική μάχη των Πλαταιών (479 π.Χ.). Εκστρατεία

των Περσών κατά των Ελλήνων. Αρχηγός τους ο

γαμπρός του Ξέρξη, ο Μαρδόνιος, επικεφαλής

στρατού 600.000 κατά τον Ηρόδοτο, σύμφωνα με

άλλους ιστορικούς 250.000. Ανάμεσά τους 50.000

μηδίσαντες ελληνικών πόλεων. Συνέχεια στη σελ. 1

«Αρχή πολιτείας 
απάσης νέων τροφά.
(= θεμέλιο κάθε πολιτείας είναι η

ανατροφή των νέων)

Πυθαγόρας, 580-490 π.Χ., Αρχαίος

Έλληνας φιλόσοφος

Δημοτικές εκλογές με
απλή αναλογική

Σελίδα 16

του Κώστα 
Βενετσάνου

3 Γέμισε τόξα ο

Μαραθώνας!

Ευρωπαϊκοί

Αγώνες 

Τοξοβολίας.

Υπέροχο 

θέαμα!

Σελίδα 23

Ανοιχτά τα προαύλια σχολείων 

κατά τις αργίες στη Γλυφάδα

Ο Όρμος Μαλτσινιώτη 

ρεστωράν πολυτελείας;
Σελίδα 6

To Βιβλίο γιορτάζει
Σελίδα 4

Δυο χρυσά για τον Άρη 
Βούλας-2006

Γιορτή Λουλουδιών 
στην Ηλιούπολη

Σελίδα 7

Το σκοτεινό μονοπώλιο της 
AGB-Nielsen
του Βασίλη Κασιμάτη

Σελίδες 14, 15

Σελίδα 7

Σελίδα 22
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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

Οι περισσότεροι εξαναγκασμένοι, από φόβο μπροστά στη

δύναμη των εισβολέων. Εξαίρεση αποτελούσαν οι εκούσια

μηδίσαντες Θηβαίοι που πολέμησαν  με μένος κατά των

συμπατριωτών τους!

Η έκβαση της μάχης είναι γνωστή: περιφανής νίκη των Ελ-

λήνων.

Δυστυχώς το παράδειγμα τών Θηβαίων ακολούθησε ο

στρατηγός αυτής της μνημειώδους νίκης, Παυσανίας! (510

– 570 π.Χ.). Μετά το θρίαμβό του στις Πλαταιές, οι Έφοροι

της Σπάρτης τον έστειλαν ν’ απελευθερώσει ελληνικές πό-

λεις της Κύπρου και του Ελλήσποντου που είχαν καταλάβει

οι Πέρσες. Μετά κι απ’ αυτές τις επιτυχίες του και τη χει-

ρονομία καλής θέλησης προς τον Ξέρξη, στο Βυζάντιο, με

την απελευθέρωση ευγενών Περσών, φαίνεται πως άρχισε

να τον γοητεύει η περσική χλιδή, βοηθούσας ίσως και κά-

ποιας δυσαρέσκειας κατά των συμπατριωτών του (πιθανόν

περίμενε καλύτερη μεταχείριση), άρχισε αλληλογραφία με

τον Ξέρξη. Το πληροφορήθηκαν οι Έφοροι, τον ανακάλε-

σαν στη Σπάρτη, δικάστηκε και αθωώθηκε, λόγω έλλειψης

επαρκών στοιχείων.  Οι συμπατριώτες του όμως αποφάσι-

σαν να τον εκτελέσουν· προσέφυγε ικέτης στο ναό της

Αθηνάς, όπου δεν μπορούσαν να τον σκοτώσουν. Οι Έφο-

ροι έδωσαν εντολή να χτιστεί η πόρτα του ναού - λέγεται

ότι την πρώτη πέτρα την έβαλε η μάνα του - όπου και πέ-

θανε από την πείνα.

Εδώ, κάτι δεν πάει καλά, αλλά το ανέφερα για να δείξω την

ευαισθησία των προγόνων μας πάνω στο θέμα της πίστης

στην πατρίδα, πράγμα που φτάνει μέχρι και τη νεότερη Ελ-

λάδα, αν αναλογιστούμε το απόφθεγμα του Ιωάννη Καπο-

δίστρια: «Ο φιλήκοος των ξένων είναι προδότης».

Τα περί γενίτσαρων  κ.λπ. είναι γνωστά (εκδικητικό μένος

κατά των συμπατριωτών τους, θηριωδίες κ.λπ.). Δεν ήταν

βέβαια πάντα έτσι. Ξέρετε για τον Αγιο Κωνσταντίνο τον

Υδραίο; (εορτάζει την 14η Νοεμβρίου).

Είχε εξισλαμιστεί και είχε ανέβει σε υψηλότατα αξιώματα

στην δούλεψη του Χασάν Πασά της Ρόδου. Κάποια στιγμή

λοιπόν, πήγε στην γενέτειρά του την Ύδρα, για να δει τη

μάνα του και «να κάνει το κομμάτι του», να τον καμαρώσει

κι εκείνη. Καβάλησε το άλογο καμαρωτός και τράβηξε για

το πατρικό του. Η μάνα του όμως του ‘κλεισε τα παράθυρα

και την πόρτα κατάμουτρα. Δεν ήθελε να τον δει και κλει-

δαμπαρώθηκε. Στη συνέχεια κατά τις αφηγήσεις μετά-

νιωσε, βασανίστηκε και τελικά εκτελέστηκε και αγίασε.

Δεν είναι όμως όλοι οι εξισλαμισθέντες Έλληνες έτσι. Κά-

ποιοι, στο διάβα του χρόνου δεν το γνωρίζουν καν πως

έχουν ελληνική καταγωγή. Κάποιοι μπορεί να τα ‘χουν και

μαζί μας γιατί «δεν κάτσαμε καλά». Ακόμα και για τον σύγ-

χρονό μας Σουλτάνο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν λένε πως

είναι Πόντιος! 

Ο αείμνηστος τουρκολόγος Νεοκλής Σαρρής έλεγε ότι ο

Ερντογάν καταγόταν από την Ποταμιά της Ριζούντας και ο

προπάππος του ήταν Πόντιος αντάρτης! Μια φίλη μου Κων-

σταντινοπολίτισα, σε κάποια δεξίωση τον είχε ρωτήσει:

«μπας κι είσαι Έλληνας;» Κι εκείνος της απάντησε ενοχλη-

μένος: «Άσε μην τ’ ανακατεύεις».

Λες να μας προκύψει Ερδογάνης; Δεν χρειάζεται.

Η ιστορία είναι γεμάτη «μηδίσαντες» και γραικύλους, όταν

σύγχρονες ιστορικές μας πράξεις και διαπιστώσεις, ιδιαί-

τερα ξένων, έπρεπε να μας καθιστούν υπερήφανους για

την «οικογένειά» μας, την ιστορία μας, τις αξίες μας, την

προσφορά μας στην ανθρωπότητα, τους άξιους και διαπρε-

πείς ομογενείς μας. Την αναγνώρισή μας ακόμη από πάρα

πολλούς αλλοεθνείς, σύγχρονους και λίγο παλιότερους,

όπως ο Νίτσε: «... Ποιοί είναι λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι,
(λέει) που τολμούσαν να διεκδικούν το σεβασμό από τους

άλλους λαούς, και την προνομιούχα θέση που κατέχει η με-

γαλοφυΐα (...) Δυστυχώς δεν είχαμε ως τα τώρα την ευτυ-

χία ν’ ανακαλύψουμε το κώνειο, που θα μας επέτρεπε ν’

απαλλαγούμε από έναν παρόμοιο λαό, γιατί όλο το δηλη-

τήριο που συσσώρευσαν, η ζήλια, η συκοφαντία και η μνη-

σικακία, δεν έφτασε για να συντρίψει αυτή την αυτάρκη

μεγαλοπρέπεια! Οι Έλληνες μας προκαλούν ντροπή και

δέος, εξόν κι αν αγαπάμε πάνω απ’ όλα την αλήθεια, οπότε

μας επιβάλλεται να ομολογήσουμε, ότι οι Έλληνες κρα-
τάνε τα ηνία του πολιτισμού μας και κάθε πολιτισμού...»4

Αυτά, δυστυχώς, δεν τα γνωρίζουν και δεν τα πιστεύουν

οι ξενομανείς, ευρωδεείς σύγχρονοι Έλληνες πολιτικοί αεί

μηδίζοντες δουλοπρεπείς «δειλοί, μοιραίοι κι άβουλοι αν-

τάμα...»

― Κι ας έλθουμε τώρα, στο τελευταίο, για σήμερα, παρά-

δειγμα: Στον Δημ. Νενέκο (μη σας παρασύρει η ηχητική

επανάληψη του «νε» και το θεωρήσετε ως εμφατικό του

«ναι», παρ’ όλη την ιστορική επιβεβαίωση).

Ποιος ήταν αυτός ο Νενέκος, που έδωσε τ’ όνομά του, κατ’

απεχθή, μειωτική, ενδοτική και προδοτική έννοια, σε κάθε

παρεμφερή πράξη κυρίως πολιτικών;

Ο Δημ. Νενέκος ήταν οπλαρχηγός από την αρχή της επα-

νάστασης του 1821 στην περιοχή της Πελοποννήσου και

της Δυτικής Στερεάς. Αρβανίτης από το ορεινό χωριό Ζουμ-

πάτα του Παναχαϊκού. Από την αρχή της επανάστασης,

μέχρι το 1825, αγωνίστηκε πιστά και με ανδρεία. Σαν ήρθε

όμως ο Ιμπραήμ Πασάς – μεγάλη «αλεπού» και γνώστης

της ανθρώπινης ψυχολογίας, μιας κι αυτού η μάνα ήταν Ελ-

ληνίδα και χριστιανή, απ’ την Καβάλα – εκτός απ’ το σπαθί

και τα βόλια, ήξερε πως, ιδιαίτερα για μερικούς, καλή δου-

λειά κάνει και η εξαγορά. Άλλαξαν λοιπόν τα δεδομένα. Ο

λαός, η μάζα φοβήθηκε από τη φήμη και τις νίκες του Ιμ-

πραήμ. Ύστερα ήταν  και η φαγωμάρα και οι αντιζηλίες των

Ελλήνων και οι προσωπικές δυσαρέσκειες. 

Λέει λοιπόν ο Ιμπραήμ: Όσοι προσκυνήσουν δεν έχουν να

φοβούνται τίποτα· ούτε τη ζωή τους, ούτε την περιουσία

τους. Αντίθετα, θα τους χορηγηθεί προσκυνοχάρτι. Κι όσοι

καπετάνιοι προσκυνήσουν θα τους δοθούν και κτήματα και

κονάκι (σπίτι) και άλογο και χρήματα. Και τις τηρούσε τις

υποσχέσεις του! Έτσι λοιπόν ο Νενέκος και εξαιτίας της

έχθρας και της αντιζηλίας που είχε με τον Βασ. Πετμεζά –

οπλαρχηγό απ’ την αρχή της επανάστασης κι αργότερα αν-

τιπρόσωπο της επαρχίας Καλαβρύτων, βουλευτή, γερου-

σιαστή μέχρι και επίτιμο υπασπιστή του βασιλιά Γεωργίου

του Α’ – αποφάσισε να προσκυνήσει και αυτομόλησε.

Ήταν απόλυτα συνεπής στην επιλογή του αυτή, συμπαρα-

σύροντας πολλούς κατώτερους οπλαρχηγούς και αρβανι-

τοχώρια της Αχαΐας και του Πύργου. Έσωσε μάλιστα και

τη ζωή του αφεντικού του του Ιμπραήμ και μακελάρη της

Ελλάδας κι εκείνος από ευγνωμοσύνη ζήτησε απ’ τον

Σουλτάνο να τον τιμήσει. Έτσι ο Σουλτάνος τον ονόμασε

Μπέη!  

Βέβαια ο «γέρος» λύσσαξε. Ο ίδιος ο Κολοκοτρώνης τ’

ομολογεί στα απομνημονεύματά του: «ποτέ και κανέναν

δεν φοβήθηκαν όσο το προσκύνημα». Γι’ αυτό είπε στους

προσκυνημένους να μετανιώσουν και το ελληνικό δημόσιο

θα τους συγχωρέσει με «συγχωροχάρτι». Όσοι όμως συ-

νεχίσουν να προσκυνάνε τον Τούρκο «φωτιά και τσε-
κούρι». Έτσι έσωσε στην κυριολεξία την επανάσταση. Η δε

«κυβέρνηση» ενέκρινε τη δολοφονία του Νενέκου που

πραγματοποίησε ο ξάδελφος ή κουνιάδος του Σαγιάς.

Τώρα οι μέθοδοι του Ιμπραήμ έχουν «εκμοντερνιστεί»· οι

πράξεις και η «φήμη» γίνονται οργανωμένα και επιστημο-

νικά, έτσι που και η «φωτιά» και το «τσεκούρι» να δημιουρ-

γούν αποστροφή, να θεωρούνται «τρομοκρατικά» και

καταδικαστέα...

Τα ΜΜΕ και ειδικά τα συστημικά κανάλια κάνουν «καλή

δουλειά».

Κι αφού είδαμε και την κακιά πλευρά της φυλής μας, την

άλλη εβδομάδα θα δούμε ποιές είναι οι «εταίρες» μας.

――――――
1. Θουκυδίδου: ΙΣΤΟΡΙΑΙ Γ’ 39 (τους αποστάτες, λόγω πιέσεων και

βίας, τους δίνει ελαφρυντικά ο Κλέων, έναντι των αδικαιολογήτως

επαναστατών, λόγω αλαζονείας).

2. Γραικύλος: Ο όρος αποδίδεται στον Κικέρωνα και σημαίνει «μι-

κρός Έλληνας», πολυλογάς, πολύξερος, ρηχός και κυρίως δουλο-

πρεπής και κόλακας.

3. Νενέκος, εξομώτης οπλαρχηγός της επανάστασης! Προδότης.

4. Φρ. Νίτσε: Η Γέννηση της Τραγωδίας, (1871(, Εκδ. Γκοβόστη,

κεφ. 15.

Μηδίσαντες
και Νενέκοι

Ενδιαφέρουσες αποφάσεις του
Δήμου 3Β Σελ. 6

Έπεσαν στο καθήκον Σελ. 6

“Μπορούμε όπως η Ισλανδία” 
Νίκου Ιγγλέση Σελ. 8

Άνθρωπος, Κοινωνία, πολιτική... Φαίδρα

Φραγκομανώλη - Κοκκόλα Σελ. 9

Επιστολές - Σχόλια Σελ. 11

Συναντήσεις Ροταριανών Σελ. 12

Προληπτική Οδοντιατρική στην Κε-
ρατέα Σελ. 12

Σχολικός Μαραθώνιος Ανακύκλω-
σης στην Παλλήνη Σελ. 12

Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σελ. 14

“Η Μάλτα θα φέρει κοινωνικό Αρμα-
γεδώνα” Νότης Μαριάς Σελ. 15

Διαβάστε ακόμη
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ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ, ΒΟΥΛΑΣ,

ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
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Διήμερη εκδρομή στην Ιερά Μονή

Παναγίας Προυσιώτισσας

Ὁ Ἱερός Ναός Kοιμήσεως Θεοτόκου Δικηγορικών

Γλυφάδας, διοργανώνει διήμερη προσκυνηματική

ἐκδρομή, Τρίτη 25ην καί Τετάρτη 26ην Ἀπριλίου

2017 μέ προορισμόν τήν Ἱερά Μονή Παναγίας Προ-

υσιώτισσας. Κατά τήν μετάβαση καί τήν ἐπιστροφή

θά δοθεῖ ἡ δυνατότητα νά ἐπισκεφθοῦν καί ἄλλα

Ἱερὰ Προσκυνήματα τῆς περιοχῆς.

Τιμή εἰσιτηρίου ἀνά συμμετέχοντα: 40 εὐρώ.

Δηλώσεις συμμετοχῆς μέχρι τήν Κυριακή 23/4 στόν

κ. Ἰωάννη Παπαναστασίου (Τηλ: 210 9680397).

ΠΕΡΙΗΓΣΗ  ΣΕ ΜΝΗΜΕΙΑ

ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ

ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ  
Κυριακή 30 Απριλίου

H “Eναλλακτική Δράση” με αφορμή την 43η επέτειο

της εκτέλεσης 200 αντιστασιακών αγωνιστών στο

σκοπευτήριο της Καισαριανής  την Πρωτομαγιά του

1944 από τους Γερμανούς καταχτητές,  θα πραγματο-

ποιήσει  περιήγηση και ιστορική ενημέρωση σε τόπους

και μνημεία του αγώνα εναντίον του φασισμού και του

ναζισμού. Θα περιηγηθούν τόπους και μνημεία της Ενι-

κής Αντίστασης που βρίσκονται στο κέντρο της Αθή-

νας και θα καταλήξουν στο Σκοπευτήριο της

Καισαριανής  

Θα ξεκινήσουν από την οδό Τοσίτσα, όπου τον Μάρτιο

του 1943 πραγματοποιήθηκε αιματηρή  μαζική διαδή-

λωση των Αθηναίων ενάντια στο μέτρο της πολιτικής

επιστράτευσης που ήθελαν να επιβάλλουν οι  γερμα-

νικές αρχές κατοχής.              

Την ενημέρωση  θα κάνει ο ιστορικός Μάκης Σταύρου 

Συνάντηση 10πμ στην Πατησίων και Τοσίτσα

Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής 

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

Μετά από την περιήγηση όσες και όσοι θέλουν θα

έχουν την ευκαιρία να συζητήσουμε πίνοντας ένα

ποτό στην πλατεία της Καισαριανής 

Διήμερη πεζοπορία

στα μονοπάτια των Κενταύρων

με τη Νίκη Κερατέας

Τo τριήμερο της Πρωτομαγιάς, από το Σάββατο

29/4/17 έως την Δευτέρα 1/5/17 το τμήμα Πεζοπο-

ρίας του Αθλητικού Ομίλου «ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΤΕΑΣ» θα

διοργανώσει  τριήμερη (2 διανυκτερεύσεις) εξόρ-

μηση πεζοπορίας στα μονοπάτια των Κενταύρων,

στο μυθικό Πήλιο!

Πληροφορίες

Το καταφύγιο του φυσιολατρικού Ομίλου «Πάν

Βόλου» που βρίσκεται στα Χάνια Πηλίου θα είναι το

ορμητήριο για 2 απολαυστικές πεζοπορίες (Κυριακή

& Δευτέρα) σε έναν παράδεισο...!

Το καταφύγιο βρίσκεται σε υψόμετρο 1250μ. και

απέχει 27χλμ από την πόλη του Βόλου.

Κόστος συμμετοχής 100 ευρώ.Η τιμή περιλαμβάνει:

Μεταφορά με πολυτελές πούλμαν, δύο (2) διανυ-

κτερεύσεις, δύο (2) γεύματα, δύο (2) πρωινά στο κα-

ταφύγιο.

Πληροφορίες- δηλώσεις συμμετοχής στο τηλέ-

φωνο 6955 060365 - Παπασωτηρίου Λευτέρης

«Μαχητές των δρόμων 8»
Το Δημοτικό Κινηματοθέατρο Μαρκοπούλου «Άρτε-

μις» παρουσιάζει την ταινία «ΜΑΧΗΤΕΣ ΤΩΝ ΔΡΟ-
ΜΩΝ 8», από την Πέμπτη 20, έως και την Τετάρτη,

26 Απριλίου 2017.

«ΜΑΧΗΤΕΣ ΤΩΝ ΔΡΟΜΩΝ 8»
(The Fate of the Furious)

Προβολές: 6.45 μ.μ. και 9.15 μ.μ.

Η ομάδα προσπαθεί να ζήσει μια κανονική ζωή
ώσπου μία μυστηριώδης γυναίκα σαγηνεύει...

Γενική είσοδος: 7 Ευρώ. Κάθε Τετάρτη, δυο εισιτήρια

στην τιμή του ενός, μόνο με 7 Ευρώ!

Δημοτικό Κινηματοθέατρο Μαρκοπούλου «Άρτεμις

Γιαννάκη 5, Μαρκόπουλο, Τηλ.: 22990 23924

“H Γυναίκα του δάσους”

Η Εναλλακτική δράση στα πλαίσια των εκδηλώσεων

που οργανώνει με την ευκαιρία της Παγκόσμιας

Ημέρας για την Μάνα Γή, προτείνει στα μέλη, τις

φίλες και

τους φίλους της να παρακολουθήσουν την θεα-

τρική παράσταση «Η Γυναίκα του Δάσους».
Η παράσταση θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 24

Απριλίου 8 00μμ  στον καλλιτεχνικό πολυχώρο

“Πολυμήχανο”, οδός Φλέμινγκ 50,  Πλατεία Ανεξαρ-

τησίας, στην Αργυρούπολη.
Η παράσταση θα είναι αποκλειστικά για την Εναλλακτική

Δράση με ειδική τιμή εισιτηρίου 5€ ανά άτομο.

Μετά την παράσταση θα ακολουθήσει συζήτηση με τον
συγγραφέα και σκηνοθέτη του έργου, Γιάννη Πετσό-
πουλο που κατάγεται από την Ουρουγουάη.

Το θέατρο έχει μόνο 40 θέσεις και θα τηρηθεί σειρά προ-

τεραιότητας.

Δηλώσεις συμμετοχής με παράλληλη πληρωμή του εισι-

τηρίου.

Νόρα Πολυδούρη (για κέντρο) 6949138298

Άννα Καλουμένου (για νότια) 6944207403

Ρούλα Μερτζέλου (για βόρεια) 6973572633

Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού στήνει μια

γιορτή αφιερωμένη στην λογοτεχνία την 23η Απριλίου,

παγκόσμια Ημέρα Βιβλίου. Στην Αθήνα, στην Θεσσαλο-

νίκη, στην Κρήτη, στο Βόλο στην Βέροια, στην Κοζάνη,

στο Αγρίνιο, στα Ιωάννινα, στη Ρόδο, δίνεται η δυνατό-

τητα σε μικρούς και μεγάλους να έχουν πρόσβαση στον

κόσμο του βιβλίου. Εκδηλώσεις λαμβάνουν χώρα από

το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγραφείς βραβευμένοι βγαί-

νουν να διαβάσουν το έργο τους.

Ξεκινώντας από το Επιγραφικό Μουσείο, που είναι η

απαρχή του βιβλίου, με ξεναγήσεις και συζητήσεις με

τους αναγνωρισμένους συγγραφείς της νέας γενιάς,

περνώντας από την ήδη διαδεδομένη δράση του Αρχαι-

ολογικού Μουσείου πάνω στις Κυριακάτικες ακροάσεις

των ραψωδιών της Οδύσσειας, φτάνουμε στην Βιβλιο-

θήκη του Αδριανού στην Ρωμαϊκή Αγορά όπου από το

απόγευμα της Κυριακής μέχρι την δύση του ήλιου, το

Εθνικό Θέατρο και το Θέατρο Τέχνης αναλαμβάνουν να

παρουσιάσουν μελοποιημένα ποιήματα Ελλήνων συγ-

γραφέων καθώς και λογοτεχνικά αποσπάσματα που θα

διαβαστούν τόσο από ηθοποιούς όσο και από τους συγ-

γραφείς τους ίδιους.

Με αλφαβητική σειρά θα συμμετάσχουν οι πεζογράφοι:

Βασίλης Αλεξάκης, Ρέα Γαλανάκη, Χρήστος Αρμάντο

Γκέζος, Θεόδωρος Γρηγοριάδης, Δημήτρης Καλοκύρης,

Ευγενία Μπογιάνου, Ιωάννα Μπουραζοπούλου, Χρήστος

Οικονόμου, Γιάννης Παλαβός, Δημοσθένης Παπαμάρ-

κος, Κώστας Περούλης, Έρση Σωτηροπούλου, Ευγένιος

Τριβιζάς , Χρήστος Χρυσόπουλος.

Το βράδυ της ημέρας αφιερωμένης στο βιβλίο η Ταινιο-

θήκη κάνει ένα αφιέρωμα με ταινίες άμεσα συσχετισμέ-

νες με αυτό όπως η αποκατεστημένη ταινία «Δάφνις και
Χλόη» με μουσική των Πλατύραχου, Λογιάδη, «Το
Χάππυ Νταίη» του Παντελή Βούλγαρη, «Το μόνο της
ζωής μου ταξίδιον» του Λάκη Παπαστάθη, «Ζ» του

Κώστα Γαβρά.

Στην Αθήνα επίσης, η Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών

ανοίγει τις πύλες της με εικαστικά εργαστήρια για παι-

διά έπειτα από αναγνώσεις παιδικών βιβλίων Ελλήνων

συγγραφέων στην προσφάτως ανακαινισμένη βιβλιο-

θήκη της, ενώ οι γονείς μπορούν παράλληλα να επισκε-

φθούν την έκθεση της Documenta 14 που φιλοξενείται

στις εγκαταστάσεις της ΑΣΚΤ. 

elculture.gr

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

To Βιβλίο γιορτάζει - Κυριακή 23 Απριλίου
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«Η Παρεγήξηση» 
Albert Camus

Λόγω μεγάλης προσέλευσης, η παράσταση "Η ΠΑ-
ΡΕΞΗΓΗΣΗ", του ΑΛΜΠΕΡ ΚΑΜΥ, σε μετάφραση και

σκηνοθεσία ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΠΑΣΤΑΘΗ, που παρου-

σιάζεται στο ΘΕΑΤΡΟ RADAR, θα συνεχιστεί έως

την Κυριακή 28 Μαΐου 2017.

ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Στην κεντρική Τσεχία του μεσοπολέμου και ενώ ο
τρόμος της γερμανικής κατοχής απειλεί ολόκληρη
σχεδόν την Ευρώπη, δυο γυναίκες, η Μητέρα και η
κόρη της Μάρθας διατηρούν ένα πανδοχείο. Στους
πελάτες που φτάνουν εκεί, προσφέρουν τσάι με
υπνωτικό, τους ληστεύουν και τους ρίχνουν στο πο-
τάμι με συνεργό τον παράξενο υπηρέτη τους.  Στό-
χος τους είναι, να συγκεντρώσουν  χρήματα ώστε να
μπορέσουν να φύγουν από τον σκοτεινό και καταθλι-
πτικό Βορά και να ταξιδέψουν στο Νότο, για να συ-
ναντήσουν την θάλασσα και το φως του ήλιου. 
Τι γίνεται όμως όταν στο πανδοχείο φτάνει ο Γιαν,
γιος της Μητέρας και αδερφός της Μάρθας, που
έλειπε τριάντα χρόνια και εκείνες δεν τον αναγνωρί-
ζουν; Ο Γιαν αποφασίζει να κρατήσει την ταυτότητά

του κρυφή. Είναι πλούσιος κι έρχεται από τον Νότο:
το τέλειο θύμα...

Παραστάσεις:

Κάθε  Παρασκευή και Σάββατο στις 9 μ.μ. & Κυριακή

στις 7 μ.μ. Εισιτήρια: 12 € κανονικό και 10 € μει-

ωμένο

Διάρκεια: 110 λεπτά μαζί με διάλειμμα 10 λεπτών

Βραβεία:

1) Βραβείο μετάφρασης 2016 στην Αναστασία Παπα-

στάθη από την Ελληνική Εταιρεία Μεταφραστών Λο-

γοτεχνίας το οποίο θα απονεμηθεί την Δευτέρα 12/12

στις 6.30μμ στην Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών. 

Είσοδος Ελεύθερη.

2) Βραβείο Καλύτερης Παράστασης 2015-2016 από

την Ακαδημία Κορφιάτικων Βραβείων Τέχνης

Radar

Πλατεία Αγίου Ιωάννη και Πυθέου 93 (απέναντι από

τη στάση μετρό Άγιος Ιωάννης), Κέντρο

Τηλ.: 2109769294 

Την Παρασκευή 21 Απριλίου ξεκινάει

για μια χρονιά ακόμη η Γιορτή των

Λουλουδιών Ηλιούπολης, που θα πρα-

σινίσει και θα γεμίσει αρώματα της

φύσης την πόλη της Ηλιούπολης.

31 παραγωγοί φυτών και μελιού, σε

ισάριθμα περίπτερα θα υποδεχθούν

τους κατοίκους της πόλης για να τους

μυήσουν στα μυστικά της οικιακής

καλλιέργειας.

Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία

να δουν και να διαλέξουν από κοντά,

κάθε είδους φυτό, από δέντρα όπως

λεμονιές πορτοκαλιές κλπ., μέχρι

αρωματικά βότανα.

Θα έχουν την ευκαιρία να ακούσουν

τους παραγωγούς για τις οδηγίες φύ-

τευσης, αλλά και για τις μεθόδους

καλλιέργειας και την διαδικασία και να

προμηθευτούν και όλα τα απαραίτητα

υλικά όπως χώμα και γλάστρες μαζί με

τα φυτά τους.

Στην έκθεση θα υπάρχουν και αρωμα-

τικά κεριά, αλλά και μέλι πρώτης ποι-

ότητας από τους ίδιους παραγωγούς.

Η έκθεση σκοπό έχει να διαδώσει την

ιδέα της οικιακής καλλιέργειας και να

την κάνει πιο οικία στους κατοίκους,

έτσι ώστε αυτοί να πρασινίσουν τους

κήπους τους.

Θα διαρκέσει μέχρι τις 7 Μαΐου και θα

λειτουργεί από τις 10 το πρωί μέχρι

τις 8 το βράδυ στην πλατεία Εθνικής

Αντίστασης στην Ηλιούπολη.

Πρωτομαγιά στο 

Πανόραμα Βούλας

H “Πολιτιστική  Συντροφιά Βούλας” με την υποστήριξη

του Δήμου 3Β, οργανώνει  γιορτή την Πρωτομαγιά.

Πρωτομαγιά  με  μουσική,  χορό,  φαγητό και κρασί,

στην πλατεία Πανοράματος. Θα διασκεδάσουν  με τις

υπέροχες φωνές τους,  οι αδελφοί  Καραβιώτη  με

επτανησιακές  καντάδες,  Ελληνική  παραδοσιακή

μουσική, έντεχνο και μοντέρνο τραγούδι.

Εκδηλώσεις με το 
“Πανόραμα” Βούλας

“Εβίτα Περόν”
Ο Εξωραϊστικός Σύλλογος “Πανόραμα” Βούλας ορ-

γανώνει παρακολούθηση της θεατρικής παράστασης

“Εβίτα Περόν” στο Δημοτικό  θεατρο Πειραιά, που

έχει ανακαινιστεί πρόσφατα και είναι εξαιρετικό.

Η εκδήλωση γίνεται στις 4 Μαΐου. 

Διήμερη Εκδρομή
Εξόρμηση το Σαββατοκύριακο  13-14 Μαΐου, στα

ΛΙΧΑΔΟΝΗΣΙΑ. Ένας τροπικός παράδεισος δίπλα

μας, στον Αγιο Ιωάννη το Ρώσο, Αιδηψό, Αγιο Γεώρ-

γιο Λιχάδος, Περιήγηση και επίσκεψη με καραβάκι

στο Λιχαδονήσι.

Υπόσχονται ένα αξεχαστο Σαββατοκυριακο

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 6937120050

6938209798

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΟΛΩΜΟΣ
160 χρόνια από τον θάνατό του

Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τον

Απρίλιο Μήνα Βιβλίου, με επίκεντρο

την Παγκόσμια Ημέρα Βιβλίου (23

Απριλίου), που συνδιοργανώνουν η

Εταιρεία Συγγραφέων με την ΕΝΕΛΒΙ

και το Ελληνικό Τμήμα της ΙΒΒΥ,  η

Εταιρεία Συγγραφέων προσκαλεί στην

εκδήλωση:

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΟΛΩΜΟΣ

160 χρόνια από τον θάνατό του

στις 22 Απριλίου 2017 και ώρα 19:30,

στο Polis Art Café (Πεσμαζόγλου 5,

Αίθριο τής Στοάς τού Βιβλίου)

Θα μιλήσουν οι:

Μαρία Δεληβορριά, συγγραφέας,

Δημήτρης Κοσμόπουλος, ποιητής &

δοκιμιογράφος

«Τα αγάλματα και

οι ψυχές» 

Το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο

εγκαινιάζει έναν νέο κύκλο εκδηλώ-

σεων με τίτλο «Αρχαιολογία και
Ποίηση». Πρόκειται για δράση που

πλαισιώνει την περιοδική έκθεση

«Οδύσσειες», όπου ο ποιητικός

λόγος του Ομήρου, του Καβάφη,

του Σεφέρη, του Ελύτη και του Ρί-

τσου λειτουργεί ως το βασικό ερμη-

νευτικό μέσο προσέγγισης των

αρχαιοτήτων με τρόπο συμβολικό,

αναδεικνύοντας τον διαχρονικό

αγώνα του ανθρώπου για ευημερία

και δημιουργία.

Η σύνδεση του ποιητικού λόγου με

τις αρχαιότητες προσφέρει ένα προ-

νομιακό πεδίο ανίχνευσης του υπο-

κειμενικού και του άρρητου... Η

πρόσφατη ποιητική συλλογή του

Βαγγέλη Χρόνη «Τα αγάλματα και
οι ψυχές» συνδιαλέγεται με τον

χρόνο και αναζητά την «ψυχή» των

αγαλμάτων μέσα από εμπειρίες και

μνήμες σωματικές και αισθητηρια-

κές, που συγκροτούν τη σημερινή

μας ταυτότητα.

Τη Δευτέρα 24 Απριλίου και ώρα

18:00, για το ποιητικό έργο του Βαγ-

γέλη Χρόνη θα μιλήσουν οι: Τίτος Πα-

τρίκιος, Κώστας Γεωργουσόπουλος,

Γ. Ν. Μανιώτης και Θ. Θ. Νιάρχος.

Ο Βαγγέλης Χρόνης έχει τιμηθεί με

Βραβείο της Ακαδημίας Αθηνών για

τη συλλογή «Νέοι στον Άδη». Η ποι-

ητική συλλογή «Τα αγάλματα και οι
ψυχές» κυκλοφορεί από τις εκδό-

σεις Καστανιώτη.

Η είσοδος στην εκδήλωση είναι

ελεύθερη.
Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, Πατη-

σίων 44, Αθήνα Τηλ: 213214 4891

Γιορτή Λουλουδιών στην Ηλιούπολη!

Πρωτομαγιά με τον Λάκη στο

Πολιτιστικό Πάρκο Κερατέας 

Πιάνουν τον Μάη με τον «Λάκη με τα ψηλά ρεβέρ»

και γιορτάζουν την Πρωτομαγιά! Φτιάχνουν στεφάνια

με τον παππού, την γιαγιά και όλη την οικογένεια,

ακούνε μουσική, χορεύουν και κάνουν πικ-νικ στο ξύ-

λινο χωριό του Λαογραφικού Μουσείου μέσα στο αν-

θισμένο Πολιτιστικό Πάρκο Κερατέας. Μια ημέρα με

πολύ διασκέδαση και χορό με την μουσική του Λάκη

Παπαδόπουλου και συνοδεία την υπέροχη φωνής της

Ευδοκίας. 

Μια συναυλία για μικρούς και μεγάλους μέσα στην

φύση που θα σας ανανεώσει και θα  μείνει αξέχαστη!

Έναρξη 12.00,  Είσοδος 6€ ατομικό, εκπτώσεις για

οικογένειες.

Πολιτιστικό Πάρκο Κερατέας

16ο χλμ. Λ.Λαυρίου – Μαρκοπούλου

Τ. 22990 42100, 210 9211812,
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Ο Όρμος Μαλτσινιώτη 

ρεστοράν πολυτελείας;

Η περιοχή στο όρμο Μαλτσινιώτη ανακατασκευάζεται

μετά τη μίσθωση του δημοτικού αναψυκτηρίου.

Οι μισθωτές ζητάνε στον κοινόχρηστο χώρο να κά-

νουν κατασκευές που γεννάνε ερωτηματικά για το τί

πρόκειται να λειτουργήσει εκεί.

Πίσω από την καντίνα υπάρχει το πάρκιγνκ το οποίο

ο δήμος δημοπράτησε μαζί με την καντίνα.

Θα δημιουργηθεί ένας διάδρομος με νερό και γυάλινα

δάπεδα αποπάνω που θα οδηγεί στην καντίνα(!) Στην

αρχή του διαδρόμου θα υπάρχει στέγαστρο, φυτεύ-

σεις δεξιά και αριστερά καθώς και πέργκολα μπροστά

από την καντίνα στην παραλία.

Aυτά γνωστοποιήθηκαν στη συνεδρίαση του Δημοτι-

κού Συμβουλίου της 10.4.17.

Ο μόνος παρευρισκόμενος από τις πτέρυγες της αν-

τιπολίτευσης Θ. Ματόπουλος επεσήμανε ότι δημιουρ-

γείται μία κλειστή επένδυση που θα ανοίξει την όρεξη

για υπέρμετρες δραστηριότητες και σημείωσε ότι κό-

πηκαν πέντε αρμυρίκια κατά την χωροθέτηση της

καντίνας, χωρίς να έχει γνωστοποιηθεί στο σώμα. 

Να θυμίσουμε ότι η παλιά καντίνα είχε αποκλίσει παν-

τελώς την παραλία με ξύλινο δάπεδο σε όλο το

μήκος και  μέσα στο νερό...  κάτι που επεσήμανε και

ο Θ. Ματόπουλος ο οποίος καταψήφισε την κατα-

σκευή αιτιολογώντας ότι δημιουργείται μία κλειστή

εγκατάσταση υπέρ του μισθωτή.

Τα πιπεράτα του Δ.Σ.

Ματόπουλος: Κόπηκαν πέντε αρμυρίκια για την καν-

τίνα χωρίς να το γνωρίζει το σώμα.

Δήμαρχος:  Tέτοια άδεια δεν έχει δοθεί. Εχει δοθεί

κα Ηλιοπούλου τέτοια άδεια;

Τελικά και άδεια είχε δοθεί και κόπηκαν...

Ματόπουλος: «Προϋποθέτω ότι ο συγκεκριμένος
χρήστης θα ζητήσει να χωροθετήσει και τραπεζοκα-
θίσματα αριστερά από την καντίνα στον κοινόχρηστο
χώρο».
Δήμαρχος: Προφανώς!

Εμείς κρατάμε τη δήλωση του δημάρχου για το μέλ-

λον: «Δεν πρόκειται να κατασκευαστεί καμία κατα-
σκευή μέσα στον αιγιαλό».

Χρηματοδοτήσεις 

Αθλητικών Συλλόγων

Οι Αθλητικοί Σύλλογοι του Δήμου 3Β χρηματοδοτούν-

ται με 290.000 ευρώ για το 2017, με απόφαση του

Δ.Σ. Η αναλογία των συλλόγων είναι η ίδια με την πε-

ρυσινή με αλλαγή μόνο σε δύο συλλόγους που άλλα-

ξαν κατηγορία.

Στον Α.Ο. Βουλιαγμένης και στη Θέτιδα Βούλας.

«Δίνουμε στους αθλητικούς συλλόγους μία πλατεία
το χρόνο σε επιχορηγήσεις, που δεν κατασκευάζεται,
για να κάνουν αθλητισμό», δήλωσε ο δήμαρχος.

Πυροφυλάκειο 

Βαγγέλης Κωσταλιάτος

Το Πυροφυλάκειο της Βούλας, ονομάστηκε Βαγγέλης

Κωσταλιάτος, με ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού

Συμβουλίου και πρόταση του Παν. Σωτηρόπουλου, εις

μνήμη του εθελοντή πυροφύλακα που έχασε τη ζωή

του προσπαθώντας να το διαμορφώσει. 

Ενστάσεις  κατά του εγκεκριμέ-

νου σχεδίου του Κόρμπι Βάρης

Συζητήθηκαν οι ενστάσεις που είχαν καταθέσει δη-

μότες κατά της απόφασης του Δ.Σ. (1/2017) που

αφορά το Α’ στάδιο της μελέτης αναθεώρησης του

ρυμοτομικού σχεδίου του Κόρμπι Βάρης.

Εχουν κατατεθεί 18 ενστάσεις και παρατηρήσεις εκ

των οποίων άλλες έγιναν αποδεκτές και άλλες απορ-

ρίφθηκαν. Ετσι προχωρούν στο Β’ στάδιο της μελέτης

και ευελπιστούν ότι μέχρι τους πρώτους μήνες του

2018 θα έχει ολοκληρωθεί και θα έχει βγει το Προ-

εδρικό Διάταγμα.

Αγορά ρυμοτομούμενου 

τριγώνου στη Βούλα 
Ενα τρίγωνο στη συμβολή των οδών Διγενή - Ίριδος

- Παγκάλου - Γράμμου εκκρεμεί να ρυμοτομηθεί από

το 1961 και οι ιδιοκτήτες του απευθύνθηκαν στο Δήμο

προκειμένου να απολοτριωθεί και να διευθετηθεί.

Η αντικειμενική αξία αυτής της έκτασης ανέρχεται

στα 700.000 ευρώ και είναι  1059 μέτρα.

Ο Δήμος πρότεινε στους ενδιαφερόμενους να το πά-

ρουν πίσω, αλλά οι ενδιαφερόμενοι πρότειναν στο

Δήμο να το αγοράσει.

Ο Δήμος με τους ενδιαφερόμενους κατέληξαν σε

συμφωνία, η οποία πρέπει να επικυθρωθεί από το Δ.Σ.

Δηλαδή να αγοραστεί με 200.000 ευρώ και να πλη-

ρώσει ο δήμος και ένα συσσωρευμένο ΕΝΦΙΑ των εν-

διαφερομένων της τάξεως των 50 με 60.000 ευρώ.

Θα πρέπει ο Δήμος να καθορίσει ένα συγκεκριμένο

σκοπό για το ακίνητο προκειμένου να προχωρήσει

στην αγορά.

Ευστοχη η ερώτηση του επικεφαλής της “Δημοτικής

Βούλησης” Δημοσθένη Δόγκα: «ποιος ήταν ο αρχικός

ιδιοκτήτης. Πώς περιήλθε στην ιδιοκτησία των σημε-

ρινών ιδιοκτητών. Είναι απ’ αυτά που δόθηκαν μέσω

του ΣΑΑΚ;»

Η οδός Ορφέως γίνεται Ξανθίας

H οδός Ορφέως στη Βουλιαγμένη γίνεται οδός Ξαν-

θίας, και θα αλλάξουν άμεσα οι πινακίδες. Ο λόγος

είναι η δωρεά που έχει γίνει σε ακίνητο της οδού από

την οικογένεια Ξανθία και ζητούν να ονομαστεί η

οδός με το όνομά τους, κάτι που έχει γίνει αποδεκτό

από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Ανακατασκευές κοινοχρήστων χώρων

Εγκρίθηκε η ανακατασκευή κοινοχρήστου χώρου στη

συμβολή των οδών Ορφέως που γίνεται Ξανθίας και

Αγίου Παντελεήμονος στη Βουλιαγμένη, σε κατά-

στημα που προχώρησε σε  πλακόστρωση και με το-

ποθέτηση ξύλινου ημικύκλιου με γωνιακά παγκάκια.

Ο Θ. Ματόπουλος επεσήμανε στο σώμα ότι επισκέ-

φθηκε το χώρο και ενώ σήμερα συζητιέται στο Δ.Σ.

αυτοί έχουν ήδη προχωρήσει και δουλεύουν καθημε-

ρινά. Το έχουν στην ουσία ήδη κατασκευάσει. Και

αναρωτήθηκε: “Εμείς γιατί ασχολούμαστε, είμαστε
διακοσμητικοί;”
Ο δήμαρχος απάντησε ότι τους σταμάτησαν από την

Πέμπτη, αλλά ο Θ. Ματόπουλος δήλωσε ότι πήγε την

Παρασκευή και δούλευαν, όπως και το Σάββατο και

σήμερα που συνεδριάζει το Δ.Σ. (Δευτέρα 10/4). 

“Κάναμε μια καλή προσπάθεια πάντως. Εχετε από-
λυτο δίκηο. Σήμερα είναι ολοκληρωμένα σε 70%”,
απάντησε ο δήμαρχος.

“Εμάς δουλεύουνε μου φαίνεται...” κατέληξε ο Θ. Μα-

τόπουλος.

Εγκρίθηκε επίσης η ανακατασκευή κοινοχρήστου

χώρου στη συμβολή των οδών Ορφέως που γίνεται

Ξανθίας και Αγίου Παντελεήμονος στη Βουλιαγμένη,

στην άλλη γωνία για κατάστημα επίσης που ζητούσε

να κάνει παρεμβάσεις σε κοινόχρηστο χώρο. 

Αννα Μπουζιάνη

Ενδιαφέρουσες αποφάσεις του Δήμου 3Β



ΕΒΔΟΜΗ                                                                                                                                                                                               22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017 -  ΣΕΛΙΔΑ 7

Ο Σύλλογος προώθησης ελληνικών αγροτικών,

κτηνοτροφικών και βιολογικών προϊόντων, ορ-

γανώνει κάθε τελευταία Κυριακή του μήνα, πα-

ζάρι στη Λεωφόρο Βάρης - Κορωπίου, δίπλα

από το τζάμπο.

Κάθε τελευταία  Κυριακή του μήνα και ώρες

λειτουργίας από τις 8 το πρωί μέχρι τις 1.30 το

μεσημέρι, ο Σύλλογος θα βρίσκεται στον υπαί-

θριο χώρο δίπλα από το Τζάμπο, όπου μπορείτε

να βρείτε προϊόντα από όλη την Ελλάδα σε

πολύ χαμηλές τιμές.

Ο Σύλλογος έχει και κοινωνικό χαρακτήρα,

αφού το 3% από τις πωλήσεις το διαθέτουν σε

οικογένειες μαθητών που επιλέγουν οι Σύλλο-

γοι γονέων της περιοχής.

Πληροφορίες: 217 7202595

Προϊόντα παραγωγών 

χωρίς μεσάζοντες στη Βάρη

Επεσαν στο καθήκον!
Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΓΕΕΘΑ: «Την Τε-

τάρτη 19 Απριλίου 2017 πρωινές ώρες, ελικόπτερο

του ΣΞ τ. UH-1H, με πέντε επιβαίνοντες, το οποίο

εκτελούσε προγραμματισμένη πτήση από τη Λά-

ρισα στην Κοζάνη, κατέπεσε στην περιοχή Σαραν-

ταπόρου Ελασσόνας.

Αναλήφθηκε άμεσα επιχείρηση έρευνας-διάσωσης,

υπό τον συντονισμό του ΕΘΚΕΠΙΧ/ΓΕΕΘΑ με πα-

ρουσία της Πολιτικής και Στρατιωτικής ηγεσίας.

Από την επιτόπια έρευνα εντοπίστηκαν τέσσερις

σοροί επιβαινόντων, οι οποίες και ταυτοποιήθηκαν:

Υποστράτηγος Ιωάννης Τζανιδάκης, Συνταγματάρ-

χης (ΤΘ) Θωμάς Αδάμου, Ταγματάρχης (ΑΣ) Δημο-

σθένης Γούλας και Υπολοχαγός (ΑΣ) Κων/νος

Χατζής.

Από το μοιραίο ελικόπτερο επέζησε η Αρχιλοχίας

Βασιλική Πλεξίδα, η οποία την τελευταία στιγμή

αντικατέστησε συνάδελφο που δεν μπορούσε να

συμμετέχει!

Η Βασιλική Πλεξίδα είχε την τύχη να κάθεται δίπλα

στην πόρτα του ελικοπτέρου. Με την πρόσκρουση

στο έδαφος η πόρτα έσπασε και η κοπέλα εκσφεν-

δονίστηκε πολλά μέτρα μακριά εξ ου και τα κατάγ-

ματα στη λεκάνη. Οι υπόλοιποι επιβαίνοντες

εγκλωβίστηκαν στην άτρακτο του ελικοπτέρου που

πήρε φωτιά και απανθρακώθηκαν. 

"Κι όμως μπορούμε αλλιώς!

Με ανάπτυξη κι ευημερία"

Το   Ε.ΠΑ.Μ. διοργανώνει ομιλία με θέμα: "Κι όμως

μπορούμε αλλιώς! Με ανάπτυξη κι ευημερία".

Κεντρικός ομιλητής είναι ο Δημήτρης Καζάκης, Γ.Γ.

του Ε.ΠΑ.Μ.

Η εκδήλωση γίνεται τη  Δευτέρα 24 Απριλίου 2017,

ώρα 18:30 στον  Πολυχώρο  “ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ",

οδός  Σπάρτης 14, Πλ. Αμερικής, Αθήνα.

"KAΡΑΒΑΝ ΣΑΡΑΪ"

Την Δευτέρα 24 Απριλίου στις 8 μμ, θα προβληθεί

στο Επιμελητήριο Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος

(ΕΕΤΕ) η ταινία «ΚΑΡΑΒΑΝ ΣΑΡΑΪ», του Τάσου

Ψαρρά. Πρόκειται για μια εξαιρετική ταινία που

αναφέρεται στα δεινά και τις δυσκολίες της μετεμ-

φυλιακής Ελλάδας. 
Λίγο πριν το τέλος του Εμφυλίου Πολέμου, το 1948, γί-
νεται εκκένωση των παραμεθορίων χωριών, για να διευ-

κολυνθούν οι κινήσεις του Εθνικού Στρατού όταν... 

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

Βαλτετσίου 42, Εξάρχεια 106 81, Αθήνα

Τηλ. 210 3300016, Φαξ 210 3301408

Ο Δήμος Γλυφάδας για άλλη μια φορά

πρωτοτύπησε με τη σημαντική δράση

να αφήνει ανοιχτά  κάθε απόγευμα, τα

προαύλια των σχολείων του κατά την

περίοδο των διακοπών. Με απόφαση

της δημοτικής αρχής Γλυφάδας, συνο-

λικά 11 σχολεία της πόλης ανοίγουν

κάθε απόγευμα στις 5 και παραμένουν

ανοιχτά μέχρι και τις 9 το βράδυ, με

γνώμονα την ασφαλή και δημιουργική

απασχόληση των παιδιών. 

Όπως τόνισε ο Δήμαρχος Γλυφάδας,

Γιώργος Παπανικολάου, «τα παιδιά
των κατοίκων που θα παραμείνουν
κατά την πασχαλινή εορταστική πε-

ρίοδο στη Γλυφάδα μας πρέπει να
μπορούν να παίξουν και να διασκεδά-
σουν, σε ένα περιβάλλον με τις κατάλ-
ληλες προδιαγραφές. Προς το σκοπό
αυτό αξιοποιούμε τον προαύλιο χώρο
των σχολείων μας, όπου οι μικροί μας
φίλοι μπορούν να περνούν τα απογεύ-
ματά τους, με την παρουσία δημοτικού
υπαλλήλου, χωρίς να έχουν έγνοια οι
γονείς». 
Όπως τόνισε η Αντιδήμαρχος Παιδείας

& Κοινωνικής Μέριμνας, Αναστασία Αρ-

γυροπούλου, «σε κάθε περίοδο που τα

σχολεία είναι κλειστά λόγω εορτών,

προσπαθούμε να κρατούμε κάθε μέρα

ανοιχτά τα προαύλια των σχολικών κτι-

ρίων, ώστε μικρά και μεγάλα παιδιά να

μπορούν να απασχολούνται δημιουργικά

μέχρι το βράδυ, χωρίς κανένα επιπλέον

κόστος για τους γονείς».

Την ίδια κίνηση είχε κάνει ο Δήμος

Γλυφάδας και το καλοκαίρι που μας

πέρασε. 

Αυτό θα έπρεπε να αντιγράψουν και οι

άλλοι Δήμοι για να ανοίξουν τα σχο-

λεία στην κοινωνία και να μπορούν τα

παιδιά να εκτονώνονται μέσα από το

ομαδικό παιχνίδι στην “αλάνα”. 

Ειδικότερα, τα σχολεία της Γλυφάδας

που είναι ανοιχτά τις ημέρες του

Πάσχα, από τις 5 μ.μ. ως τις 9 μ.μ.,

είναι τα εξής:
1ο Δημοτικό (Γιαννιτσοπούλου 12)

3ο Δημοτικό (Παλμύρας και Παπανδρέου)

5ο Δημοτικό (Πέλλης & Βερελή)

6ο Δημοτικό (Μικράς Ασίας 93)

8ο Δημοτικό (Γεννηματά & Αγ. Νεκταρίου)

2ο Γυμνάσιο-Λύκειο (Βουλ/νης & Ρ. Φεραίου)

3ο Γυμνάσιο-Λύκειο (Λεωφ. Κύπρου 200)

4ο Γυμνάσιο (Γεννηματά & Αγ. Νεκταρίου)

4ο Λύκειο (Κυνουρίας 114 & Πυθαγόρα)

5ο Γυμνάσιο-Λύκειο (Πέλλης 70 & Γεννηματά)

6ο Γυμνάσιο-Λύκειο (Επαμεινώνδα & Αγ.

Τριάδας)

«Κατασκευή δευτερευόντων αγωγών

ομβρίων περιοχής Άνω Γλυφάδας»

Τη Σύμβαση για την υλοποίηση του έργου «Κατασκευή δευτερευόντων αγω-

γών ομβρίων περιοχής Άνω Γλυφάδας (σε τρία τμήματα)», προϋπολογισμού

3.700.000 ευρώ με ΦΠΑ, που χρηματοδοτείται από πιστώσεις της Περιφέρειας,

υπέγραψε η Περιφερειάρχης Αττικής, Ρένα Δούρου.

Το έργο έχει ως στόχο την αντιπλημμυρική προστασία του Δήμου Γλυφάδας

και αφορά στην κατασκευή δικτύου απορροής ομβρίων υδάτων (αγωγοί, φρε-

άτια επίσκεψης - συμβολής και φρεάτια υδροσυλλογής) στην περιοχή της Άνω

Γλυφάδας. Οι παρεμβάσεις θα υλοποιηθούν σε τμήματα των οδών Δαρδανελ-

λίων, Σμύρνης, Αττικής, Ευξείνου Πόντου, Κριμαίας, Μ. Ασίας, Β. Ηπείρου, Δ.

Βερελή, Γ. Γεννηματά, Αν. Ρωμυλίας, Μυκάλης, Δ. Γούναρη, Κ. Αθανάτου, Ίρι-

δος, Παμβώτιδος, Ταινάρου, Ψηλορείτη, Ακροκορίνθου, Φαιστού, Μυστρά,

Ολυμπίας, Κνωσού, Αγησιλάου, Αριστοφάνους, Αχιλλέως.

Συγκεκριμένα, με γνώμονα την αντιμετώπιση των πλημμυρικών φαινομένων

της περιοχής, πρόκειται να κατασκευαστούν συνολικά 6.750 μ. 

Ανοιχτά τα προαύλια σχολείων 

κάθε απόγευμα στη Γλυφάδα
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Μπορούμε όπως 
η Ισλανδία
Χρεωκόπησαν αλλά αρνήθηκαν

τα μνημόνια.

Καταδίκασαν και τιμώρησαν

τους υπαίτιους

και σήμερα στάθηκαν ξανά στα

πόδια τους

Η είδηση μας έρχεται απ’ τη μακρινή Ισλανδία  (προσοχή,
όχι την Ιρλανδία). Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουρ-
γού Οικονομικών Μπένεντικτ Γιοχάνεσον, η μικρή νησιω-
τική χώρα εξετάζει το ενδεχόμενο να διασυνδέσει το
νόμισμά της, την κορόνα, μ’ ένα από τα αποθεματικά νο-
μίσματα της ευρύτερης περιφέρειάς της.
Όπως επεσήμανε  ο κ. Γιοχάνεσον, τρία νομίσματα είναι
υποψήφια: το αμερικανικό δολάριο, η βρετανική στερλίνα
και το ευρώ. Αργότερα ο ίδιος διευκρίνισε, μιλώντας στο
πρακτορείο ειδήσεων  Reuters, ότι το ευρώ είναι «η μόνη
ρεαλιστική επιλογή». Σκέψεις για διασύνδεση με το κανα-
δικό δολάριο ή τη νορβηγική κορόνα απορρίφθηκαν εξ’
αρχής. Στόχος της ισλανδικής κυβέρνησης, δήλωσε ο
υπουργός Οικονομικών στους Financial Times, είναι η στα-
θεροποίηση του νομίσματος, γιατί η κορόνα είναι πολύ
αδύναμη για να διατηρήσει τη «συναλλαγματική ελευθε-
ρία της».
Ήδη στο Ρέϊκιαβικ, την πρωτεύουσα, έχει συσταθεί μια
επιτροπή η οποία θα αξιολογήσει τη νομισματική πολιτική
και θα καθορίσει μια σταθερή ισοτιμία, βάσει της
διασύνδεσης της τιμής της κορόνας με ένα ισχυρό
αποθεματικό νόμισμα. 
Η πολύ πιθανή διασύνδεση, δηλαδή το «κλείδωμα», της
κορόνας με το ευρώ δε σημαίνει ένταξη της Ισλανδίας
στην Ευρωζώνη, αλλά ότι το εθνικό νόμισμά της θα ανα-
τιμάται ή θα υποτιμάται έναντι όλων των άλλων διεθνών
νομισμάτων (δολάριο, στερλίνα, ελβετικό φράγκο, γιέν
κλπ.) κατά το ίδιο ποσοστό που θα υποτιμάται ή θα ανα-
τιμάται, έναντι αυτών, το ευρώ. Εξάλλου η Ισλανδία, από
το Μάρτιο του 2015, έχει αποσύρει την υποψηφιότητά της
για ένταξη στην ΕΕ κατά συνέπεια στην Ευρωζώνη, ενώ,
από το 1949, παραμένει μέλος του ΝΑΤΟ.
Το «κλείδωμα» ενός νομίσματος αποτελεί εθνική
επιλογή μιας χώρας και δεν εξαρτάται από τη
σύμφωνη γνώμη άλλων κυβερνήσεων ή των
χρηματαγορών ενώ δεν απαιτούνται συναλλαγματικά
αποθέματα για τη στήριξη της ισοτιμίας. Ουσιαστικά
με το «κλείδωμα» προσδιορίζεται η ισοτιμία με την οποία
οι εγχώριες τράπεζες πωλούν συνάλλαγμα έναντι του
εθνικού νομίσματος στους ενδιαφερόμενους π.χ. στις ει-
σαγωγικές επιχειρήσεις.

Από τη χρεοκοπία στην ανάπτυξη
Η Ισλανδία είναι το δεύτερο σε μέγεθος νησί της Ευρώ-
πης, μετά τη Μεγάλη Βρετανία, με έκταση 103.000 τετρα-
γωνικά   χιλιόμετρα   (Ελλάδα 132.000 τετραγωνικά
χιλιόμετρα) αλλά με πληθυσμό μόλις 332.000 κατοίκους.
Βρίσκεται στο Βόρειο Ατλαντικό, ανάμεσα στις δυτικές
ακτές της Νορβηγίας και τις ανατολικές ακτές της Γροι-
λανδίας.  Τα κύρια έσοδα της χώρας προέρχονται από τα
αλιεύματα, από το αλουμίνιο, λόγω της φτηνής ενέργειας
από τη γεωθερμία και τις υδατοπτώσεις και – όσο κι αν
φαντάζει περίεργο – από τον τουρισμό. Είναι δε μια από

τις πλουσιότερες χώρες στον κόσμο.
Όταν το 2008 ξέσπασε η κρίση των ενυπόθηκων δανείων
(Subprimes) στις ΗΠΑ, η Ισλανδία χρεοκόπησε λόγω των
τραπεζών της, που είχαν τεράστια έκθεση σε τοξικά ομό-
λογα. Οι τρεις μεγαλύτερες ιδιωτικές τράπεζες είχαν υπο-
χρεώσεις που υπερέβαιναν το 900% του ΑΕΠ της χώρας.
Οι τράπεζες κατέρρευσαν, η μια εθνικοποιήθηκε και οι
άλλες δύο μπήκαν σε εκκαθάριση.  Ξένοι επενδυτές, κυ-
ρίως Βρετανοί και Ολανδοί, έχασαν αποταμιεύσεις ύψους
5,5 δις. ευρώ. Στο τέλος του 2009 η κορόνα, που ήταν σε
ελεύθερη διαπραγμάτευση, είχε υποστεί τεράστια υποτί-
μηση σε σχέση με το αμερικανικό δολάριο.
Με τη μαχητική αντίδραση του ισλανδικού λαού που οδή-
γησε τους υπεύθυνους της χρεοκοπίας – πολιτικούς και
τραπεζίτες – στα δικαστήρια και τη φυλακή και μέσω δύο
δημοψηφισμάτων, που απέρριψαν προτάσεις για αναγνώ-
ριση και αέναη εξυπηρέτηση του χρέους, που είχε διογκω-
θεί λόγω της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών, η
κατάσταση έχει σήμερα αντιστραφεί. Το 2016 το ΑΕΠ της
Ισλανδίας αυξήθηκε κατά 7,2% και η κορόνα ανατιμή-
θηκε κατά 15% έναντι του δολαρίου. Η ανατίμηση αυτή
του ισλανδικού νομίσματος είναι ανεπιθύμητη για την κυ-
βέρνηση, η οποία προετοιμάζει το «κλείδωμά» του με το
ευρώ,  που την παρούσα περίοδο είναι υποτιμημένο σε
σχέση μ’ άλλα αποθεματικά νομίσματα και ιδιαίτερα με
το αμερικανικό δολάριο.

Το «κλείδωμα» της ισοτιμίας ενός εθνικού νομίσματος με
κάποιο άλλο νόμισμα μπορεί να γίνει είτε για να αποφευχ-
θεί η υποτίμησή του είτε για να αποφευχθεί η ανατίμησή
του, όπως συμβαίνει με την ισλανδική κορόνα. Αντίθετα
η Ελβετία μεταξύ του 2011 και 2015 είχε «κλειδώσει» το
φράγκο με το ευρώ ώστε το νόμισμά της να μην υποτιμη-
θεί όταν ανατιμάτο το ευρώ. Στις αρχές του 2015, όταν άρ-
χισε η υποτίμηση του ευρώ, η Ελβετία «ξεκλείδωσε» το
ελβετικό φράγκο, με αποτέλεσμα αυτό να ανατιμηθεί. Θυ-
μίζουμε επίσης ότι η Βουλγαρία σήμερα έχει «κλειδω-
μένη» την ισοτιμία του νομίσματός της, του λέβα, με το
ευρώ, παρόλο που είναι χώρα-μέλος της ΕΕ αλλά όχι της
Ευρωζώνης. Η Κίνα επίσης έχει ελεγχόμενη την ισοτιμία
του γιουάν σε σχέση με το δολάριο των ΗΠΑ, ενώ άλλες
χώρες (Ρωσία, Αργεντινή κ.ά.) είχαν για μικρά ή μεγάλα
χρονικά διαστήματα «κλειδώσει» την ισοτιμία του εθνικού
νομίσματός τους. Υπενθυμίζουμε, τέλος, ότι η Ελλάδα, επί
περίπου είκοσι χρόνια, από το 1953 μέχρι το 1973, είχε
«κλειδωμένη» την ισοτιμία της δραχμής με το δολάριο (1
δολάριο αντιστοιχούσε σε 30 δραχμές).

Η Ελλάδα μπορεί 
Σήμερα στη χώρα μας η δυνατότητα «κλειδώματος» της
ισοτιμίας της Νέας Δραχμής, σε περίπτωση εξόδου από το
ευρώ, απουσιάζει από τον δημόσιο διάλογο. Ο γράφων,
από το 2012 μέχρι σήμερα, σε δύο βιβλία και δεκάδες
άρθρα του, έχει παρουσιάσει αυτό το «όπλο» που διαθέτει
κάθε χώρα που θέλει να προστατεύσει και να σταθεροποι-
ήσει το εθνικό νόμισμά της από κερδοσκοπικές επιθέσεις
που μπορεί να έχουν κίνητρο οικονομικούς αλλά και πο-
λιτικούς λόγους.
Οι οπαδοί του ευρωμονόδρομου, οι φετιχιστές του ευρώ,
δε θέλουν να αναφέρονται σ’ αυτή τη δυνατότητα, γιατί
έτσι θα καταρρεύσει όλη η, γκεμπελικής υφής, προπα-
γάνδα τους. Μια προπαγάνδα η οποία στοχεύει στην τρο-
μοκράτηση των πολιτών, ότι σε περίπτωση εξόδου από το
ευρώ η Νέα Δραχμή θα υποτιμηθεί δραματικά, οι τιμές
όλων των εισαγόμενων αγαθών και των περισσότερων εγ-
χώριων θα αυξηθούν σημαντικά, οι μισθοί και οι συντά-
ξεις θα χάσουν την αγοραστική τους δύναμη και οι

καταθέσεις θα εξανεμιστούν. Τι θα απομείνει απ’ αυτή
την «επιχείρηση φόβος» που έχει εξαπολυθεί εναντίον
των Ελλήνων αν αυτοί αντιληφθούν ότι μπορούμε να
επιστρέψουμε στο εθνικό νόμισμά μας με ισοτιμία ένα
προς ένα (1 ευρώ προς 1 Νέα Δραχμή) και αμέσως μετά
αυτή την ισοτιμία να την «κλειδώσουμε»,  για όσο διά-
στημα χρειάζεται, μέχρι να σταθεροποιηθεί η δραχμή και
ν’ αρχίσει η οικονομική ανασυγκρότηση της χώρας;
Με αυτό τον τρόπο εξόδου από το ευρώ η μετάβαση θα
γίνει ομαλά και η  δραχμή, στο εσωτερικό της χώρας, θα
έχει την ίδια αξία που έχει σήμερα το ευρώ. Ένας μισθός
1.000 ευρώ θα γίνει 1.000 δραχμές, μια σύνταξη 800 ευρώ
θα γίνει 800 δραχμές, η τιμή ενός προϊόντος που κάνει 10
ευρώ θα κάνει 10 δραχμές κ.ο.κ. Έτσι δε θα δημιουργηθεί
εισαγόμενος πληθωρισμός. Η Νέα Δραχμή δε θα είναι
ελεύθερα διαπραγματεύσιμη στα χρηματιστήρια και τις
αγορές του εξωτερικού. Η πληρωμή όλων των εισαγωγών
αγαθών και υπηρεσιών δε θα γίνεται σε δραχμές, αλλά σε
συνάλλαγμα απ’ αυτό που εισπράττει η χώρα μας από τις
εξαγωγές προϊόντων, τον τουρισμό και τη ναυτιλία. Το
Ισοζύγιο Εξωτερικών Συναλλαγών είναι ήδη ουσιαστικά
ισοσκελισμένο. (Βλέπε άρθρο του γράφοντος «Ο μύθος
της Ψωροκώσταινας και το εξωτερικό ισοζύγιο», τεύχος
370ό   του περιοδικού Επίκαιρα, 17-3-17 και στο
https://greekattack.wordpress.com).

Όμως και ορισμένοι από τους υποστηρικτές της επιστρο-
φής στο εθνικό νόμισμα δεν αναφέρονται στη δυνατότητα
«κλειδώματος» της ισοτιμίας είτε από άγνοια του θέματος
είτε επειδή εμφορούνται από ιδεοληψίες ότι η υποτίμηση
είναι καλό πράγμα, που ευνοεί τα χαμηλά εισοδηματικά
στρώματα και επιβαρύνει τους πλούσιους!  Πρόκειται για
πολιτικο-οικονομικές ανοησίες που εντείνουν τη σύγχιση
και την ανασφάλεια στους πολίτες και τους εγκλωβίζουν
στην προπαγάνδα των ευρωφετιχιστών. Κάποιοι απ’ αυ-
τούς υποστηρίζουν ότι η δραχμή πρέπει να αφεθεί σε ελεύ-
θερη διαπραγμάτευση και ταυτόχρονα ομολογούν ότι
ούτε οι ίδιοι μπορούν να γνωρίζουν πόσο θα υποτιμηθεί,
πάντως υπολογίζουν ότι ύστερα από ένα χρονικό διά-
στημα η υποτίμηση θα σταθεροποιηθεί περίπου στο 40%.
Κάποιοι άλλοι προτείνουν υποτίμηση 10%, άλλοι 25% κι
άλλοι 50% στο όνομα της βελτίωσης της ανταγωνιστικό-
τητας των ελληνικών προϊόντων. Η χώρα μας όμως, τα τε-
λευταία επτά χρόνια,   έχει υποστεί την εσωτερική
υποτίμηση εντός του ευρώ που έχει μειώσει την αμοιβή της
εργασίας, κατά μέσο όρο 24%. Πόση ακόμη υποτίμηση της
αγοραστικής δύναμής τους μπορούν να αντέξουν οι πολί-
τες;
Επίσης πρέπει να εκτιμηθεί αν η Ελλάδα έχει το παραγω-
γικό δυναμικό για να επωφεληθεί ουσιαστικά από μια
υποτίμηση. Αν, δηλαδή, έχουμε τα εργοστάσια και τις
αγροτικές καλλιέργειες που μπορούν ν’ αυξήσουν σε ση-
μαντικό βαθμό τον όγκο των εξαγωγών λόγω πιό αντα-
γωνιστικών τιμών. Χωρίς αυτή την προϋπόθεση, η
υποτίμηση δε θα έχει κανένα ουσιαστικό όφελος, αντίθετα
θα δημιουργήσει διαλυτικές – καταστροφικές συνθήκες
στην οικονομία και θα εξαθλιώσει ακόμα περισσότερο
τους Έλληνες.

Υπό τις σημερινές συνθήκες της εσωτερικής υποτίμησης
και του ισοσκελισμένου εξωτερικού ισοζυγίου δεν απαι-
τείται υποτίμηση του νέου εθνικού νομίσματος, αλλά χρη-
ματοδότηση, με αύξηση της νομισματικής κυκλοφορίας,
παραγωγικών επενδύσεων στον αγροτικό τομέα, τη βιο-
τεχνία και τη βιομηχανία. Οι παραγωγικές επενδύσεις
προοδευτικά θα αυξάνουν τον πλούτο της χώρας, θα βελ-
τιώνουν τα εισοδήματα και θα μειώνουν την τεράστια
ανεργία και υποαπασχόληση.
Αυτός είναι ο μόνος δρόμος αν θέλουμε να γλυτώσουμε
από τα Μνημόνια, τα μεσοπρόθεσμα προγράμματα, τα
προαπαιτούμενα και τις αξιολογήσεις των δανειστών,
προκειμένου να αποκαταστήσουμε την εθνική κυριαρχία
και την αξιοπρέπεια των Ελλήνων.

Νίκος Ιγγλέσης
Δημοσιεύθηκε στο περιοδικό ΕΠΙΚΑΙΡΑ 13-4-17. 

η δυνατότητα «κλειδώματος» της ισοτι-

μίας της Νέας Δραχμής, σε περίπτωση

εξόδου από το ευρώ, απουσιάζει από

τον δημόσιο διάλογο.
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Ο άνθρωπος από την φύση του είναι πολιτικό, κοινωνικό και
οικονομικά ον και γι αυτό μετέχει στην πολιτική, κοινωνική και
οικονομική ζωή.
Ένας άνθρωπος για να ζήσει μόνος του, κατά τον Αριστοτέλη,
πρέπει να είναι θηρίο ή Θεός.  Στον άνθρωπο  είναι απαραί-
τητη η κοινωνική ζωή, γιατί μπορεί να αποκτήσει τα   αγαθά
για την επιβίωσή του, όπως τροφή, κατοικία και εργασία.
Κάθε άνθρωπος γεννιέται με τα δικά του χαρακτηριστικά αλλά
μέσα στο διάβα της ζωής του διαμορφώνει την προσωπικό-
τητά του μέσα στο κοινωνικό περιβάλλον και δέχεται διαρκείς
αλληλεπιδράσεις, που είναι βιολογικές και κοινωνικές, γιατί
ο άνθρωπος  διαφέρει  από τα άλλα  ένβια όντα  με τη νόησή
του τη σκέψη και την κρίση του.
Η κοινωνία είναι ένα σύνολο από διαφορετικούς ανθρώπους
και αποτελείται από υποσύνολα ανθρώπων τα οποία προσδί-
δουν στην κοινωνία τα χαρακτηριστικά  της όπως: Οργάνωση,
αυτοτέλεια, διάρκεια, ταυτότητα  και  διαφοροποίηση  των
υποσυνόλων της κοινωνίας, δηλαδή στη δημιουργία διαφό-
ρων ομάδων, όπως   του σχολείου, της εργασίας κ.α.   Ο άν-
θρωπος είναι δέκτης και πομπός, δέχεται και στέλνει
μηνύματα μέσα στην κοινωνία.
Άρα ο άνθρωπος μέσα στην κοινωνία διαμορφώνει το ΕΓΩ του
και έτσι αποκτά ατομική και κοινωνική ζωή.
Η οργάνωση της κοινωνίας ρυθμίζεται  από γραπτούς και
άγραφους  κανόνες οι οποίοι συνδέουν τις σχέσεις των αν-
θρώπων.    Η αυτοτέλεια της κοινωνίας   αποτελείται από τα
αυτοτελή υποσύνολά της,  που είναι η οικογένεια, η τάξη, η
δουλειά, μια αθλητική ομάδα κ.α.   Η διάρκεια της κοινωνίας
δεν εξαρτάται από την διάρκεια ζωής των μελών της.  Κάθε
κοινωνία έχει τα δικά της χαρακτηριστικά γνωρίσματα και γι’
αυτό οι κοινωνίες διαφέρουν μεταξύ τους.  Η προσωπικότητα
του ατόμου διαμορφώνεται και από την κοινωνία και  όχι μόνο
από την οικογένεια, το σχολείο και την εργασία όπως  νομί-
ζουν πολλοί.
Στην αρχαία Ελλάδα δεν υπήρχε διάκριση μεταξύ κοινωνίας,
δηλαδή του συνόλου των ανθρώπων  και πολιτείας, η οποία
ήταν μια οργανωμένη σε κράτος κοινωνία γιατί η κάθε πόλη
αποτελούσε και ένα αυτόνομο κράτος.   Σύμφωνα με τον Αρι-
στοτέλη η πόλη αποτελεί επέκταση – συνέχεια της οικίας και
της κώμης και η μεν οικία ήταν ιδιωτικός χώρος, ενώ η κώμη
ή η πόλη ήταν δημόσιοι χώροι.
Κάθε πολίτης θεωρεί την πόλη του κάτι πολύ σημαντικό και
σεβαστό, όπως πρέπει να θεωρεί και υποχρέωσή του να την
σέβεται και να την υπερασπίζεται από κάθε κίνδυνο.
Η λέξη   κ ρ ά τ ο ς    εμφανίστηκε στην ιστορία τον 15ο  αι.

και είχε την έννοια της δύναμης και της ισχύος, αλλά η πρώτη
οργανωμένη κοινωνία δημιουργήθηκε από τον βασιλιά του
Άργους τον Φορωνέα γύρω στα 28.000 χρόνια π.Χ. η οποία

είναι και η πρώτη ανθρώπινη κοινωνία, δηλαδή έχουν και εδώ
οι Έλληνες την παγκόσμια πρωτιά!!!
Πολίτης είναι αυτός που συνδέεται με την πόλη-κράτος, κατά
την κλασική Αθήνα, με μια σειρά από δικαιώματα και υποχρε-
ώσεις.  Συμμετείχε στα κοινά, όπως στην αγορά, (στο χώρο
που αγορεύανε όχι που ψωνίζανε), στην εκκλησία του Δήμου
κ.τ.λ. Επίσης συμμετείχε στην εξουσία μέσω διαφόρων αξιω-
μάτων (βουλευτής, στρατηγός, δικαστής). Μπορούσε να εκλέ-
γει και να εκλέγεται, αλλά και να εκφέρει δημόσιο λόγο,
επηρέαζε τις πολιτικές εξελίξεις με το δικαίωμα τού εξοστρα-
κισμού και είχε την δυνατότητα του άρχειν και του άρχεσθαι.
Η έννοια του πολίτη στην κλασική Αθήνα αποτελούσε τίτλο
τιμής και ήταν ένα αξίωμα που διαρκούσε απεριόριστα.  Την
ιδιότητα τού πολίτη αποκτούσαν  οι νέοι στα 18 και έδιναν
όρκο στην Πνύκα τον λεγόμενο «όρκο του πολίτη»! Το δημο-
κρατικό πολίτευμα της αρχαίας  Ελλάδας δεν ήταν πλήρες
γιατί δεν περιελάμβανε τις γυναίκες και τους δούλους.
Η τέχνη και η επιστήμη της διακυβέρνησης λέγεται πολιτική
και μπορεί να αποτελεί την τέχνη  του εφικτού και όχι του επι-
θυμητού.  Η πολιτική είναι η συντονισμένη δράση ανθρώπων
και ομάδων προκειμένου να πετύχουν ένα στόχο που αφορά
την κοινωνία, άρα είναι η επιλογή ενός μέσου για να πετύχει
ένα σκοπό.  Ο σκοπός της πολιτικής πρέπει να είναι η εξα-
σφάλιση όσο το δυνατόν περισσότερης  ευημερίας,  ισότητας
και  δικαιοσύνης,  στην πλειοψηφία των πολιτών.  Η πολιτική
πρέπει να υπηρετεί ύψιστες πολιτικές αξίες και μόνον ένα
συμφέρον …το «Δημόσιον  Συμφέρον».
Ένας καλός πολιτικός πρέπει να διαθέτει πειθώ, να είναι δί-
καιος, να έχει διορατικότητα και οξυδέρκεια,  να έχει ηθικές
αρχές και να είναι πιστός εκτελεστής των νόμων του κράτους.
Επίσης πρέπει να έχει αγάπη προς την πατρίδα του και το λαό,
να είναι  αδιάφθορος, δίκαιος, ενάρετος, συνετός, τίμιος, να
εμπνέει εμπιστοσύνη, να  έχει συνέπεια λόγων και πράξεων
και  να έχει πολιτική και ιδεολογική συνέπεια, αλλά  και  να
είναι ικανός να εκτελεί έργα, να έχει γνώσεις γενικές και ει-
δικές, να  έχει ποιότητα πολιτικού λόγου και ρητορική  δεινό-
τητα.   
Τα χαρακτηριστικά του πολιτικού λόγου είναι τα επιχειρήματα,
η καλή δομή, η σαφήνεια,  η ορθολογική αντίκρουση με επι-
χειρήματα, η απαλλαγή από κάθε είδους   ύβρεις και ειρωνείες
και να μην περιέχει συκοφαντικές φράσεις προς τους πολιτι-
κούς αντιπάλους του.
Ο αρχηγός κάθε οργανωμένου κράτους θεωρείται  ηγέτης του
κράτους όταν έχει τα προσόντα ενός μεγάλου πολιτικού, δη-
λαδή  να μπορεί να δει πιο μπροστά από την εποχή του, να
έχει πρωτότυπες και καινοτόμες ιδέες και να αναλαμβάνει
πρωτοβουλίες με ορθολογισμό, αλλά πάνω απ’ όλα να διέπε-
ται από ηθικές αρχές!!!

Μέσα στο χρόνο, οι κοινωνίες εξελίχθηκαν και  έτσι σχηματί-
στηκαν οι  αγροτικές κοινωνίες, οι βιομηχανικές  και  οι μετα-
βιομηχανικές  ή κοινωνίες της γνώσης και της πληροφορίας.
Οι αγροτικές κοινωνίες στηρίζονται στην καλλιέργεια της γης
και στην εκμετάλλευση των φυσικών πόρων και το τέλος τους
επήλθε σταδιακά μετά τον 19ο αιώνα όταν μεταβλήθηκαν σε
βιομηχανικές με την αρχή  ενός στοιχειώδους εμπορίου.
Οι κοινωνίες μεταβλήθηκαν σε βιομηχανικές ύστερα από την
βιομηχανική επανάσταση, που αποτέλεσε μια μακρόχρονη και
σύνθετη διαδικασία τεχνολογικών μεταβολών, η οποία επέ-
φερε αλλαγές στον τρόπο παραγωγής αγαθών και υπηρεσιών.
Ξεκίνησε από την Βρετανία και επεκτάθηκε στη Γαλλία, στην
υπόλοιπη Ευρώπη και στη Βόρεια Αμερική.
Τότε δημιουργήθηκαν μεγάλα εργοστάσια με τη χρήση μηχα-
νημάτων, χρησιμοποιήθηκε ο ατμός σαν κινητήρια δύναμη και
άρχισαν να χτίζονται μεγάλες πόλεις, αλλά οι συνθήκες του
εργαζόμενου λαού ήταν άθλιες!  Συγχρόνως  η αύξηση  μαζι-
κής παραγωγής και η  ζήτηση αγαθών δημιούργησε την ανά-
πτυξη του εμπορίου και του τραπεζικού συστήματος, ενώ
άρχισε να ανεβαίνει  το προσδόκιμο ζωής, λόγω της παραγω-
γής φαρμάκων και της εξέλιξης της ιατρικής επιστήμης.
Η μεταβιομηχανική κοινωνία στηρίζεται στην επανάσταση της
τεχνολογίας, η οποία αξιοποιεί  την επιστημονική  γνώση και
έτσι αυξάνεται η παραγωγή των αγαθών, αλλά διευκολύνεται
και η καθημερινή ζωή των ανθρώπων.
Οι νέες τεχνολογίες  θα είναι η αιχμή της οικονομίας,  ενώ θα
δημιουργηθούν νέες κοινωνίες στις οποίες θα παραμείνουν οι
πλούσιοι και οι φτωχοί και θα επέλθει αλλαγή  στην ποιότητα
των κοινωνικών σχέσεων, αλλά θα αυξηθεί και η ανεργία,
λόγω της αντικατάστασης του εργασιακού δυναμικού από μη-
χανήματα, με αποτέλεσμα να αναπτυχθούν  η τεχνοφοβία και
το άγχος.
Ένας σημαντικός παράγων αλλαγής της κοινωνίας είναι και η
ανακάλυψη  και η χρήση του διαδικτύου  (κυβερνοχώρος), με
τα  θετικά και με τα αρνητικά της αποτελέσματα.
Γέννημα της σύγχρονης κοινωνίας είναι το θεμελιώδες οικο-
νομικό πρόβλημα που παραμένει παγκόσμιο και διαχρονικό,
κατά το οποίο οι κοινωνίες θα πρέπει με περιορισμένα μέσα
δηλαδή πόρους,  να ικανοποιήσουν τις  απεριόριστες ανάγκες
των ανθρώπων μέσα στις καταναλωτικές κοινωνίες που δημι-
ουργούν συνεχώς άλυτα προβλήματα εις βάρος του λαού με
την συσσώρευση του πλούτου σε  λίγους!!! 

Φαίδρα 

Φραγκομανώλη - Κοκκόλα

Άνθρωπος, κοινωνία, πολιτική και οικονομία!

H κλίκα Ε.Ε. και ΔΝΤ...

Εχετε αναρωτηθεί πώς όλοι αυτοί που μας κάνουν μα-

θήματα οικονομίας και μας κουνάνε το δάχτυλο ότι ξο-

δεύουμε και παίρνουμε πολλά λεφτά, τι αποδοχές

λαμβάνουν από τις δικές μας τσέπες;;;

Διαβάστε καθιστοί γιατί θα ...ζαλιστείτε!  

Πολ Τόμσεν, επικεφαλής του European Department,

που απαιτεί  περικοπές συντάξεων και μισθών,  πλη-

ρώνεται ο ίδιος κάθε χρόνο με 240.000 έως 300.000

δολάρια, καθαρά χωρίς κρατήσεις και φόρους!

Κριστίν Λανγκάρντ, γενική διευθύντρια του ΔΝΤ

αμείβεται ετησίως με 550.000 δολάρια βασικό μισθό

χωρίς τα επιδόματα, και καθαρά από κρατήσεις και

φόρους.

Σε ανάλογη κλίμακα αμοίβονται και όλα τα στελέχη

των οργανισμών ΔΝΤ, ΕΚΤ, Ε.Ε. και πολλά άλλα καρ-

κινικά ονόματα. Και όταν ένας υπάλληλος ενός από

τους παραπάνω οργανισμούς αμοίβεται με 200.000

ετησίως, ο δύσμοιρος Έλληνας υπάλληλος καλείται

να εργαστεί με 450 ευρώ μικτά και να φορολογηθεί

για 850 ευρώ το μήνα γιατί έχει και σπίτι που κατοικεί

ή του έχει παραχωρηθεί(!) και διαθέτει και ένα αυτο-

κινητάκι 10ετίας και βάλε.

Και αναρωτιέμαι: μας ψεκάζουν καθημερινά και ανε-

λιπώς; Γιατί πώς εξηγείται να μην αντιλαμβανόμαστε

την κατάσταση που μας έχουν οδηγήσει και που μας

οδηγούν· στον αφανισμό ως λαό, ως φυλή, ως Έλλη-

νες. Κανείς δεν θέλει να δει κατάματα την αλήθεια.

Να παραδεχτεί αυτό που συμβαίνει. Και αυτό είναι το

χειρότερο απ’ όλα.

Απ’ τη μια η εξαθλίωση των Ελλήνων και η δήμευση

των περιουσιακών τους στοιχείων, απ’ την άλλη η αρ-

παγή των περιουσιακών στοιχείων του Δημοσίου που

πουλιούνται αντί πινακίου φακής, αφήνοντας τη χώρα

χωρίς τις ζωτικές της λειτουργίες.

Η ελληνική Βουλή έχει πάψει να έχει οποιαδήποτε

ισχύ. Πρακτικά, έχει ακυρωθεί η ύπαρξή της. Δεν μπο-

ρεί να νομοθετεί ούτε σε προϋπολογισμούς ούτε καν

σε ΦΠΑ. Τα πάντα έχουν αποφασιστεί στις Βρυξέλ-

λες, με τη συνενοχή του ΔΝΤ και της ΕΚΤ.

Την τελευταία φορά που συνέβη κάτι παρόμοιο ήταν το

1933, όταν το Ράιχσταγκ (Νομοθετικό Σώμα της Γερμα-

νίας κατά την περίοδο 1867-1945) μετέφερε όλες τις

εξουσίες του στον καγκελάριο Αδόλφο Χίτλερ.

Κάθεστε; Εγερθείτε και εξεγερθείτε...

Απ᾽το καρφί 
στο πέταλο  

της Αννας Μπουζιάνη



THΛ.: 212 1056989

50%
ΕΚΠΤΩΣΗ

στο Golden Pass
της Σχολής
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ε π ι σ τ ο λ έ ς  -  σ χ ό λ ι α  -  α π ό ψ ε ι ς . . .

Οι δυνάμεις ανατροπής
Όλοι συμφωνούμε ότι τα πράγματα στον τόπο μας οδη-

γούνται από το κακό στο χειρότερο. Το πρόβλημα είναι ότι

το υπάρχον πολιτικό προσωπικό του λεγόμενου «συνταγ-

ματικού τόξου», χωρίς καμία πρόθεση μετάνοιας και ανα-

γνώρισης των ευθυνών που τους αναλογούν, έχουν

αποδεχθεί ως μονόδρομο την εθνική μας υποτέλεια και ενώ

όλοι υπερψήφισαν το 3ο μνημόνιο   με 240 ψήφους σήμερα

ερίζουν για το ποίος θα διαχειριστεί την καταστροφή.

Στο κοινοβούλιο και τα μέσα προπαγάνδας δεν ακούγεται

λόγος για την απώλεια της εθνικής μας κυριαρχίας, το

επαχθές χρέος που την συντηρεί, την αδυναμία άσκησης

οικονομικής πολιτικής χωρίς εθνικό νόμισμα, ούτε για τον

εθνομηδενισμό που επιτελείται στα σχολεία και κλιμακώ-

νεται με την  εισαγωγή αλλόθρησκων λαθρομεταναστών

υπό το πρόσχημα περίθαλψης δήθεν προσφύγων. Το μόνο

που ακούγεται είναι το υποκριτικό ενδιαφέρον για την οι-

κονομική και ηθική εξαθλίωση των Ελλήνων πολιτών, ενώ

παράλληλα μάς κουφαίνουν με διαφωνίες που αφορούν

νέα μέτρα, με το ψευδώνυμο των μεταρρυθμίσεων, πού

υπαγορεύουν οι κατοχικές δυνάμεις και θα τα εφαρμόσουν

όλοι όταν έλθει η σειρά τους.

Από την άλλη πλευρά οι υποτιθέμενες αντιμνημονιακές δυ-

νάμεις εντός και εκτός του κοινοβουλίου  μας βομβαρδί-

ζουν με τα αίτια που προκάλεσαν την καταστροφή, τις

ευθύνες των κομμάτων εξουσίας της μεταπολίτευσης και

αρκετοί μάλιστα προτείνουν και μέτρα που πρέπει να λη-

φθούν. Όμως για να ληφθεί οποιοδήποτε μέτρο θα πρέπει

ο προτείνων να έχει την εξουσία να το εφαρμόσει και για

να το κάνει πρέπει να ανατρέψει και να αντικαταστήσει όχι

μόνο την παρούσα κυβέρνηση, αλλά όλο το πολιτικό σύ-

στημα που δημιούργησε και συντηρεί την κρίση. Κανείς

όμως δεν προτείνει έναν τρόπο  ανατροπής του συστήμα-

τος που θα πείσει τον εκμαυλισμένο, πλανεμένο και απο-

προσανατολισμένο λαό να ξεσηκωθεί και να υποστηρίξει

αυτούς που θα την επιτελέσουν. Έχουν κατορθώσει να τον

πείσουν ότι αδυνατεί να κάνει κάτι τέτοιο αλλά και να το

κάνει δεν θα μπορέσει να αλλάξει τίποτε. 

Εδώ γίνεται μία προσπάθεια να εντοπισθούν πιθανές δυνά-

μεις που θα μπορούσαν να προτείνουν λύση στο πρόβλημα

της κρίσης και να ζητήσουν την υποστήριξη του λαού για

να τις  αναδείξει στην εξουσία. Οι δυνάμεις αυτές θα μπο-

ρεί να είναι ήδη στο κοινοβούλιο, να είναι εκτός κοινοβου-

λίου και τέλος να ευρίσκονται σε αυτό που θα μπορούσαμε

να πούμε ότι αποτελεί την δύναμη και την ψυχή τους

έθνους μας. Ας ρίξουμε μια ματιά και ας προσπαθήσουμε

να τις αξιολογήσουμε.

Δυνάμεις εντός του κοινοβουλίου

Οι αντιμνημονιακές δυνάμεις εντός του κοινοβουλίου σή-

μερα αντιπροσωπεύονται από το Κ.Κ.Ε και την Χρυσή Αυγή.

Δύο δογματικές  και εχθρικά διακείμενες δυνάμεις που δεν

θα μπορούσαν να συνεννοηθούν μεταξύ τους και να παρα-

κάμψουν τις μεταξύ τους διαφορές για χάρη της πατρίδας.

Προσωπικά δεν μπορώ να φαντασθώ έναν κομουνιστή και

έναν χρυσαυγήτη να συνεργάζονται σε ένα χαράκωμα και

να πολεμούν ακόμη και τους Τούρκους, πολύ δε περισσό-

τερο να πολεμήσουν ενάντια στην νέα τάξη πραγμάτων

που σήμερα έχει τον έλεγχο κατοχής του ελληνικού προ-

τεκτοράτου.

Το Κ.Κ.Ε. με τις διεθνιστικές μεν αντιλήψεις του, συμφωνεί

απόλυτα  με τις εθνομηδενιστικές πρακτικές της νέας

τάξης, ενώ με τον οικονομικό του δογματισμό αγνοεί την

έννοια του πολίτη δημιουργού και ασχολείται περισσότερο

με την μοιρασιά της πίτας παρά με την δημιουργία της. Η

Χ.Α. από τη μεριά της, στο όνομα δήθεν του πατριωτισμού

και της  θρησκευτικής ευλάβειας, εφαρμόζει πρακτικές βίας

και βαρβαρότητας  δίνοντας  στη συστημική προπαγάνδα

το άλλοθι να στιγματίζει και να πολεμά κάθε φωνή γνήσιου

πατριώτη, ορθόδοξου Έλληνα και να τον χαρακτηρίζει σαν

φασίστα. Γεννάται το ερώτημα κατά πόσο τα δύο αυτά κόμ-

ματα επί της ουσίας αποτελούν στηρίγματα του συστήμα-

τος.

Δυνάμεις εκτός του κοινοβουλίου

Εδώ υπάρχει μεγάλη ποικιλία. Υπάρχουν διάφορες εκ πε-

ποιθήσεως αντιδραστικές ομάδες χωρίς πρόγραμμα, κάτι

σαν τις συνιστώσες της σημερινής κυβέρνησης που μπο-

ρούν να δημιουργούν επεισόδια είτε αυθόρμητα είτε υπη-

ρετώντας  κατά περίπτωση σκοτεινούς χορηγούς.

Υπάρχουν διαμαρτυρόμενοι πρώην βουλευτές  που, τις πε-

ρισσότερες φορές, με καλή πρόθεση,  αντιτίθενται στις πο-

λιτικές του κόμματος που τους ανέδειξε και δημιουργούν

τα δικά τους πολιτικά κόμματα με περιορισμένη επιρροή

που συνήθως τους αφήνει εκτός κοινοβουλίου. Υπάρχουν

ακόμη ομάδες ανθρώπων με κάποια κοινή ιδιότητα, θρη-

σκευτική, τοπική, επαγγελματική, όπως π.χ. συνταξιούχοι

ή μη κοινωνικά  αναγνωρισμένου επαγγέλματος κ.λπ.

Υπάρχουν ακόμη προσωποπαγείς ομάδες κάποιων δραστή-

ριων προσώπων με κάποια κοινωνική επιρροή. Μπορεί

ακόμη να εντοπίσει κανείς και σοβαρές ομάδες  με οργα-

νωμένη στελέχωση, ολοκληρωμένο πρόγραμμα, επαφή με

τον κόσμο και πολλές πιθανότητες να αναδειχθούν στις

επόμενες εκλογές. Υπάρχουν ακόμη πολλές ομάδες που

τα μέλη τους εκφράζουν πολιτικές ή ιδεολογικές τοποθε-

τήσεις αλλά χωρίς πολιτικές βλέψεις.

Οι περισσότερες από τις ανωτέρω οργανώσεις έχουν ιδρύ-

σει κόμματα χωρίς οργανωτική δομή και ολοκληρωμένα

προγράμματα και διεκδικούν μία θέση στο κοινοβούλιο.

Αυτοί όλοι έχουν δημιουργήσει την φήμη της χαμένης

ψήφου και στην ουσία εξυπηρετούν τα μεγάλα κόμματα

στα οποία υποτίθενται ότι αντιτίθενται. Μεταξύ των περισ-

σοτέρων δεν υπάρχουν ουσιαστικές διαφορές και θα μπο-

ρούσαν να αποτελέσουν μία κοινή δύναμη  εντασσόμενοι

σε έναν κοινό φορέα διευθυνόμενο από τους πλέον ικα-

νούς. Το πρόβλημα είναι η αναγνώριση της μικρής ή μεγά-

λης υπεροχής του άλλου.  Αυτή η κατάσταση είναι δύσκολο

να δημιουργήσει μία εναλλακτική λύση που θα μπορούσε

να προσελκύσει το πλήθος των πολιτών που αναζητά μία

ανατροπή του διεφθαρμένου συστήματος και αντιθέτως δη-

μιουργεί  πλήθος απογοητευμένων που απέχουν από τις

εκλογές. Η μόνη ελπίδα είναι εάν μία τουλάχιστον καλώς

οργανωμένη ομάδα να αναδειχθεί στο κοινοβούλιο και στη

συνέχεια με την πρακτική της να προσελκύσει την κρίσιμη

μάζα πολιτών που θα της επιτρέψει να φέρει την ανατροπή.

Δυνάμεις από την ψυχή του έθνους

Είναι οι δυνάμεις εκείνες που εξ ορισμού υπάρχουν αφενός

για να προστατεύουν  το έθνος από εξωτερικούς εχθρούς

και αφετέρου να το καθοδηγούν  σε αυτό που αποτελεί την

κοσμοθεωρία του, την ιστορική του προέλευση  και δίνει

νόημα στην ύπαρξη του. Οι δυνάμεις αυτές δεν είναι άλλες

από τον στρατό και την εκκλησία.

Όσον αφορά τον στρατό παρά το γεγονός ότι σε αυτόν θα

στηριχθούμε για να μας καθοδηγήσει ενάντια σε οιαδήποτε

ένοπλη ξένη επιβουλή εντούτοις όσον αφορά μη ένοπλη

επιβουλή, όπως συμβαίνει σήμερα με την οικονομική κα-

τοχή, δεν έχει την ικανότητα να μας υπερασπιστεί και μά-

λιστα όταν έχει ηθικά πληγωθεί από την αποτυχημένη

παρέμβασή του στα πολιτικά πράγματα. Αυτό όμως που

πάντα ελπίζουμε από το στράτευμα είναι να υπερασπιστεί

το έθνος μας πριν το καταρρέον σύστημα χρησιμοποιήσει

μισθοφορικές δυνάμεις εναντίον του.

Η εκκλησία θα μπορούσε να ενισχύσει ψυχολογικά τον λαό

στιγματίζοντας την κοινωνική αδικία και υπερασπιζόμενη

τις αρχές δικαίου που η ίδια διδάσκει. Μπορεί η εκκλησία

να ετοιμάζει το άνθρωπο για την αιωνιότητα αλλά και το

παρόν αποτελεί μέρος της αιωνιότητας που μάλιστα απο-

τελεί το κριτήριο για την μέλλουσα κρίση. Η εντύπωση του

σημερινού πολίτη είναι ότι η εκκλησία σιωπά έναντι των αι-

τίων που δημιουργούν την κοινωνική αδικία και περιορίζεται

μόνο στην προσπάθεια ελάφρυνσης των συνεπειών της

αδικίας χωρίς να κόβει την ρίζα του κακού. Κρατά σιγή ιχ-

θύος έναντι του πολιτικού  συστήματος, επιμένει σε ενοχι-

κές εμμονές, ισοκατανέμοντας τις ευθύνες μεταξύ

αρχόντων και αρχομένων,  αποκόπτοντας μάλιστα φωνές

διαμαρτυρίες ορισμένων αξίων ιεραρχών της. Ελπίζουμε

ότι σε ώρα ανάγκης οι συγκεκριμένοι ιεράρχες θα δυναμώ-

σουν τον λόγο τους υπέρ του δεινοπαθούντος λαού.

Εύχομαι  οι ανωτέρω παρατηρήσεις να αποτελέσουν την

απαρχή ζυμώσεων και σκέψεων που δεν θα περιορίζονται

στο τι πρέπει να γίνει αλλά και στον τρόπο απόκτησης της

δυνατότητας να το κάνουμε. Στόχος μας ας είναι η σωτηρία

της πατρίδας και όχι η προσωπική μας δικαίωση.

Ηλίας Σταμπολιάδης 

καθηγητής

ΤΙΠΟΤΕ ΔΕΝ ΧΑΘΗΚΕ ΑΚΟΜΑ.....

Στις μέρες μας που επικρατεί η γενική αίσθηση, ότι έχουν χαθεί οι αξίες και όλα τα άλλα,

συμβαίνουν γεγονότα που αποδεικνύουν το αντίθετο.

Αυτά τα γεγονότα χρειάζεται να έρχονται στο φως της δημοσιότητας.

Είναι παραδείγματα που αφήνουν χνάρια για στους υπόλοιπους.

Μεγάλη Πέμπτη επισκέφθηκα το Νοσοκομείο Ασκληπιείο της Βούλας, εξαιτίας ενός εκτά-

κτου και επώδυνου προβλήματος υγείας μου.

Θέλω να εξάρω, να συγχαρώ και να ευχαριστήσω για την ανθρωπιά και γενικά τον τρόπο

που αντιμετώπισε το γεγονός της περίπτωσής μου, ο Ιατρός κ. Κωνσταντίνος Θεοδωρί-

δης και να ευχηθώ σε εκείνον και σε ολο τον κόσμο Υγεία πάντα και Καλή Φώτιση.

Απο Καρδιάς, Τσιγγεράκη Ελένη

Σας σκοτώνουν μπροστά στα μάτια όλου του κόσμου 

Να σηκώσουν το ανάστημά τους και να πάρουν τον έλεγχο της κατάστασης καλεί τους

Έλληνες ο διάσημος οικονομολόγος Peter Koenig. "Μην πιστέψετε πολιτικούς και μίντια!
Βγείτε από αυτόν τον εγκληματικό οργανισμό που ονομάζεται Ε.Ε., από αυτό το δυτικό
απατηλό νομισματικό σύστημα, πνίγεστε μέχρι θανάτου".
...Το πρώην στέλεχος της Παγκόσμιας Τράπεζας κάνει λόγο για «σκλαβιά» και «ταπεί-

νωση» του ελληνικού λαού, επισημαίνοντας ότι βιώνει καταστάσεις που παραπέμπουν

μόνο σε μια χώρα η οποία έχει ηττηθεί σε πόλεμο και καλείται να πληρώσει το τίμημα της

ήττας της. Στην προκειμένη περίπτωση ο δυνάστης της είναι μια οικονομική ελίτ, ένα αρ-

πακτικό  που αυτοαποκαλείται Ευρωπαϊκή Ένωση.

Στην επιστολή του καλεί τους Έλληνες να εγκαταλείψουν τους μηχανισμούς του δυτικού

ιμπεριαλισμού, καθώς αυτός είναι ο μόνος δρόμος για να ανοικοδομηθεί η κατεστραμμένη

ελληνική οικονομία. Κίνηση, που κατά τον ίδιο, αποτελεί απαραίτητη πράξη αξιοπρέπειας.

Peter Koenig   <http://www.enallaktikos.gr/img71202_44c4f7d1f6b1de8d961d0b44c68306c3.jpg>
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Εντυπωσιακά αποτελέσμα
στον Σχολικό Μαραθώνιο
Ανακύκλωσης του Δήμου
Παλλήνης

Ο Δήμος Παλλήνης, στο πλαίσιο του καινοτόμου προ-

γράμματος ευαισθητοποίησης και επιβράβευσης πο-

λιτών www.followgreen.gr/pallini, ξεκινησε τον

Σχολικό Μαραθώνιο Ανακύκλωσης σε πέντε  υλικά

(χαρτί, πλαστικό, αλουμίνιο, τηγανέλαιο, μπαταρίες).

Στη δράση αυτή συμμετείχαν:

― 15 δημόσια δημοτικά Σχολεία,

― 3.900 μαθητές

― 200 εκπαιδευτικοί

Η συμμετοχή των παιδιών αποδεικνύεται τόσο με-

γάλη, καθώς ήδη με την ολοκλήρωση της 2ης εβδο-

μάδας οι κάδοι γέμισαν, ενώ προγραμματίστηκε και η

παραλαβή χαρτιού, πλαστικού (μπουκάλια και καπά-

κια) και αλουμινίου.

Τα αποτελέσματα από την πρώτη συλλογή ήταν εν-

τυπωσιακά, τα οποία και καταδεικνύουν το μέγεθος

της ευαισθητοποίησης των παιδιών, τη μεγάλη προ-

σπάθεια των εκπαιδευτικών, αλλά και την πολύτιμη

βοήθεια των γονιών.

Συνολικά, συλλέχθηκαν:

3 935 κιλά χαρτιού·  θα σωθούν 17 δέντρα

3 574 κιλά πλαστικού από καπάκια και μπουκάλια·  δεν

θα εκλυθούν στην ατμόσφαιρα 420 κιλά αερίων που

συμβάλλουν στο φαινόμενο του θερμοκηπίου

3 14 κιλά αλουμινίου· θα εξοικονομηθούν 200 κιλο-

βατώρες (kWh).

Οι πόντοι που αντιστοιχούν σε κάθε σχολείο, ανά-

λογα με τις ποσότητες που συλλέχθηκαν, είναι δια-

θέσιμοι στο www.followgreen.gr/pallini/school.

O Δήμαρχος Αθ. Ζούτσος, ευχαρίστησε τα παιδιά που

αγκάλιασαν το καινοτόμο αυτό πρόγραμμα, αλλά και

τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς για την πολύ-

τιμη συμβολή τους και αναμένει τις επόμενες εβδο-

μάδες η προσπάθεια αυτή να συνεχιστεί και να

ενισχυθεί.

ΔΙΕΘΝΕΣ ΡΟΤΑΡΥ 2470 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Δημιουργική συνάντηση 

Ροταριανών Ομίλων

Ροταριανοί Όμιλοι  Χίου,

Βούλας – Πανόραμα και

Cakabey 

Ο Ροταριανός Όμιλος Χίου, ο μητρικός του Βούλα – Πα-

νόραμα και ο Όμιλος  Cakabey από την Σμύρνη διοργά-

νωσαν διήμερη συνάντηση στην Χίο όπου παρευρέθησαν

οι Πρόεδροι  των Ομίλων Κώστας Μωράκης από την Χίο

μαζί με όλα τα μέλη του, Κωνσταντίνος Σμυρνής από

Βούλα - Πανόραμα με πλήθος μελών του και ο  Arda

Cetintas από την Σμύρνη μαζί με επτά μέλη του. Στη διη-

μερίδα συμμετείχε και ο Εψηφισμένος Διοικητής 2017-

2018 Χρήστος Κίτσος μαζί με την σύζυγό του Ροταριανή

Άγλα Κίτσου.

Την πρώτη ημέρα (04-03-17) πραγματοποιήθηκε εσπερίδα

με επίσημο προσκεκλημένο τον Πρόεδρο του Ελληνο-

τουρκικού Εμπορικού Επιμελητηρίου Παναγιώτη Κου-

τσίκο. Στην εσπερίδα συμμετείχαν όλοι οι Ροταριανοί και

πλήθος επισκεπτών από τον εμπορικό κόσμο του νησιού.

Μετά τους χαιρετισμούς των Προέδρων των διοργανω-

τών Ομίλων που επεσήμαναν την αναγκαιότητα συνεργα-

σίας των δυο λαών, στο βήμα ανέβηκε ο επίσημος

προσκεκλημένος Παναγιώτης Κουτσίκος, όπου κάλυψε

κάθε πτυχή του θέματος της συνεργασίας.

Την δεύτερη ημέρα (05-03-17) όλοι οι Ροταριανοί που

συμμετείχαν  πραγματοποίησαν δενδροφύτευση στην πε-

ριοχή Νέα Μονή υπό την καθοδήγηση του δασαρχείου.

Εντύπωση προκάλεσε η συμμετοχή μεγάλου αριθμού παι-

διών. Όλοι μαζί Έλληνες και Τούρκοι επισκέφθηκαν και

ξεναγήθηκαν στην Νέα Μονή. Πριν αποχαιρετισθούν οι

Ροταριανοί υποσχέθηκαν πως θα επαναλάβουν την εκδή-

λωση έως ότου πρασινίσει το νησί της Χίου. 

O Δήμος  Παλλήνης  και η Κοινωφελής

Επιχείρηση Αθλητισμού – Πολιτισμού

– Περιβάλλοντος  παρουσίασαν μια

μοναδική  συναυλία,  9 Απριλίου στο

Πολιτιστικό Κέντρο Γέρακα, με το

εξαιρετικό θρησκευτικό έργο «RE-

QUIEM» W.A.Mozart.

Η  Φιλαρμονική Ορχήστρα του  Δήμου,

υπό τη διεύθυνση του μαέστρου Σπ.

Μπάκου,  συνέπραξε με  τη  Χορωδία Εκ-

παιδευτικών Mουσικής της Περιφέρειας

Αττικής και τη Χορωδία Αποφοίτων Μου-

σικού Σχολείου Παλλήνης, υπό τη διεύ-

θυνση της Φαίδρας Γιαννέλου,

παρουσιάζοντας το τελευταίο και ανολο-

κλήρωτο  έργο  του μεγάλου συνθέτη

Βόλφγκανγκ Αμαντέους Μότσαρτ.

Η  επιβλητική  ενορχήστρωση  του

έργου, οι  μαγευτικές φωνές των χο-

ρωδών,  η δεξιοτεχνική εκτέλεση  των

μουσικών, κατόρθωσαν να μετουσιώ-

σουν τις νότες σε πάθος, ένταση αλλά

και συγκίνηση μετατρέποντας τα  σκο-

τεινά και  πένθιμα ηχοχρώματα σε μο-

νοπάτια λύτρωσης για το φιλόμουσο

κοινό.

Πραγματοποιήθηκε η τρίτη επίσκεψη των οδοντιάτρων στο

Βρεφονηπιακό Σταθμό Κερατέας,  στο πλαίσιο του εθελον-

τικού προγράμματος  οδοντιατρικής προληπτικής αγωγής

στα νήπια, που τελείται υπό την αιγίδα του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕ-

ΦΑΛΟΣ».

Το ετήσιο πρόγραμμα ακολουθεί ένα τρίπτυχο ανάλυσης

του φάσματος της προληπτικής ιατρικής, όπου στο 1ο

μέρος δίνονται διατροφικές συμβουλές για την προστασία

των νεογιλών δοντιών, στο 2ο μέρος παρουσιάζεται με δια-

δραστικό τρόπο μέθοδοι βουρτίσματος και στο 3ο μέρος γί-

νεται μια επίδειξη της τεχνικής βουρτσίσματος σε κάθε
νήπιο ξεχωριστά με βούρτσες και οδοντόκρεμες που έχει

προμηθεύσει το Νομικό Πρόσωπο τα νήπια, για την καλύ-

τερη εμπέδωση των παραπάνω. Το προληπτικό αυτό πρό-

γραμμα στοχεύει στην αποφυγή εμφάνισης τερηδόνας κα-

ταρχάς στα νεογιλά και στη συνέχεια στα μόνιμα δόντια,

καθώς και η αποφυγή εμφάνισης ουλίτιδας.

Το αντίστοιχο πρόγραμμα ξεκίνησε στο Βρεφονηπιακό

Σταθμό του Λαυρίου κατά το σχολικό έτος 2016-2017, ενώ

στο Βρεφονηπιακό της Κερατέας έχει ξεκινήσει από το

σχολικό έτος 2015. Στόχος αυτής της κοινής προσπάθειας,

είναι η ευαισθητοποίηση του πληθυσμού στην προληπτική

οδοντιατρική και συνολικά η μύηση στην αγωγή υγείας. 

Το ΝΠΔΔ «Κέφαλος» και η Πρόεδρος Δήμητρα Πάλλη ευ-

χαριστούν ιδιαίτερα τους οδοντιάτρους Βίκυ Ζιρτιλίδου,

Στέφανο Καϊλαντζή, Ρούλα Παναγιώτου και Γεωργία Πέτση

για τη εθελοντική συμμετοχή τους στο πρόγραμμα.

«REQUIEM» W.A.Mozart στην Παλλήνη

Πρόγραμμα Προληπτικής Οδοντιατρικής

στο Βρεφονηπιακό Σταθμό Κερατέας



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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ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟ ΟΧΗΜΑ ΑΠΟ ΤΟ 1ο ΕΠΑΛ ΚΟΡΩΠΙΟΥ! 

Το πρωτότυπο ηλεκτροκίνητο όχημά τους παρουσίασαν την Παρασκευή 7 Απρι-

λίου 2017 στο Δήμαρχο Κρωπίας, Δημήτριο Κιούση μαθητές και οι διευθυντές,

του 2ου ΣΕΚ Αν. Αττικής, Ελευθερία Τσουκνάκη και  του 1ου ΕΠΑΛ Κορωπίου,

Κωνσταντίνος Χρόνης. 

Το όχημα είχε παρουσιαστεί για πρώτη φορά στο Εργαστηριακό Κέντρο του 1ου

ΕΠΑΛ, τον Φεβρουάριο του 2017, στην επίσκεψη του υφυπουργού Παιδείας, Δη-

μήτρη Μπαξεβανάκη όπου και αντιπροσωπεία του Δήμου Κρωπίας με επικεφαλής

τον Δήμαρχο, Δημήτριο Κιούση είχε παραστεί. 

Η παρουσίαση των δυνατοτήτων του οχήματος εντυπωσίασε καθότι το όχημα

είχε ρυμολκούμενο αμαξίδιο σάρωθρο καθαρισμού πεζοδρόμων και μικρών οδών.

Ο Δήμαρχος Κρωπίας δήλωσε υπερήφανος για το επίτευγμα των μαθητών του

1ου ΕΠΑΛ και τόνισε ότι θα εξεταστεί η δυνατότητα το όχημα αυτό να εξυπηρε-

τήσει τον τομέα Καθαριότητας του Δήμου και να αποτελέσει μια ζωντανή –συ-

νεχή διαφήμιση της Δημόσιας Τεχνικής  Επαγγελματικής Εκπαίδευσης που τόσα

πολλά έχει προσφέρει στην ελληνική κοινωνία και συνολικά στη χώρα μας. 

H διευθύντρια του Σχολικού Εργαστηριακού Κέντρου Αν.Αττικής (2ο Σ.Ε.Κ) Ελευθερία Τσουκνάκη,
ο διευθυντής του 1ου ΕΠΑΛ Κορωπίου Κωνσταντίνος Χρόνης με τον αντιδήμαρχο Διοίκησης και Οι-
κονομικών Ανδρέα Ντούνη, τον Δήμαρχο Κρωπίας Δημήτριο Κιούση και μαθητές του 1ου ΕΠΑΛ Κο-
ρωπίου, στο Δημαρχείο Κρωπίας, 7.04.2017
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3 Καταγγελίες για ala-carte μετρήσεις  τη-
λεθέασης.

3 Γιατί μόνο μία εταιρία τηλε-μετρήσεων
και όχι … περισσότερες;

3 Η σύλληψη των επικεφαλής της AGB-
Nielsen και η διαχείριση της Εισαγγε-

λίας Πρωτοδικών.

Συνεχίζουμε το «οδοιπορικό» μας στα άδυτα της «Λεω-

φόρου της Απάτης» στη χώρα μας αποσαφηνίζοντας τις

πρακτικές της  ρεμούλας, αποκωδικοποιώντας τους μαγι-

κούς θεσμούς του παράνομου πλουτισμού και της διαπλο-

κής, αποκαλύπτοντας τα όσα επιμελώς κρύβονται πίσω

από φανταχτερές ταμπέλες και τους ιλουστρασιόν οργα-

νισμούς.

Μετά τις Μ.Κ.Ο., τις χρηματοδοτήσεις κομμάτων και τις

ληστρικές εργολαβίες, σειρά σήμερα έχει το «ιερό» τέρας,

ο σύγχρονος τηλε-Μινώταυρος. Η εταιρία μετρήσεων τη-

λεθέασης, AGB-Nielsen.

Είδος λειτουργίας: Μονοπώλιο - Κυρίαρχο συστατικό:

Αδιαφάνεια.

Και παρόλο ότι «έχουν δει το φως»  αμέτρητες καταγγε-

λίες, εξακολουθεί να παραμένει στο απυρόβλητο.

«Αν απουσιάζει η δικαιοσύνη, τι άλλο είναι η πολιτική εξου-
σία, παρά οργανωμένη ληστεία;» είχε πει τον 5ο αιώνα μ.Χ.

ο Ιερός Αυγουστίνος.

Και η AGB-Nielsen επηρεάζει μονοπωλιακά τη πολιτική

και κατ΄επέκταση τη κοινωνία μας, αφού κρατά σε καθε-

στώς ομηρίας τα τηλεοπτικά μέσα κυρίως εθνικής εμβέ-

λειας.

Αφορμή για το ρεπορτάζ αποτέλεσε η προ ημερών σύλ-

ληψη των υπευθύνων της AGB-Nielsen κ.κ. Σπύρου Ζα-

βιτσάνου και Βασιλικής Γρηγοριάδου, έπειτα από

μήνυση του ανεξάρτητου βουλευτή Αχαΐας και προ-

έδρου του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος Νίκου

Νικολόπουλου, κατά της διοίκησης της εταιρείας μέ-

τρησης τηλεθέασης AGB-NIELSEN, ζητώντας μέσω

των δικηγόρων του κ.κ. Αγαπηνού και Φάρου, να κινηθεί

η αυτόφωρη διαδικασία. Η μήνυση υπεβλήθη στην Εισαγ-

γελία Πρωτοδικών Αθηνών.

Σε απευθείας επικοινωνία που είχαμε με τον Βουλευτή

Αχαΐας μας είπε ότι: «Προέβην στη μήνυση ώστε να δια-
πιστωθεί πρώτα αν υφίστανται τα καταγγελλόμενα για χει-
ραγώγηση της κοινής γνώμης αφού η εκ προθέσεως
διαφθορά και η απατηλή έκδοση μετρήσεων τηλεθέασης
προς όφελος ορισμένων τηλεοπτικών μέσων έναντι άλλων,
στοιχειοθετεί τα εγκλήματα της απάτης σε κακουργηματικό
βαθμό, της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δρα-
στηριότητα και της απάτης σε βάρος του Δημοσίου, όταν
πρόκειται για Κρατική Διαφήμιση. Όμως από την Εισαγγε-
λία αποφασίστηκε να ακολουθηθεί προκαταρκτική έρευνα
και όχι αυτόφωρη δικαστική διαδικασία».
Η θέση της Εισαγγελίας Πρωτοδικών σαφώς και προκαλεί,

αφού το τελευταίο διάστημα έχουν δημοσιευτεί «τόσα-

όσα» θα χρειαζόταν ένας εισαγγελέας ώστε να προβεί σε

άμεση δικαστική διερεύνηση και όχι σε εξέταση ρουτίνας.

Άλλωστε το ζήτημα αυτό αποτελεί μείζον εθνικό θέμα.

Συγκεκριμένα, ο Νίκος Νικολόπουλος κατέθεσε τη μή-

νυση επικαλούμενος μονοπωλιακή στρατηγική κατά τη

μέτρησης της τηλεθέασης στην Ελλάδα, ζητώντας να δια-

πιστωθεί αν χειραγωγείται με πρόθεση η κατανομή διαφη-

μιστικού χρόνου στους τηλεοπτικούς σταθμούς. Για το ίδιο

θέμα κατέθεσε ερώτηση και στη Βουλή: «Προτίθεστε να
βάλετε τέλος στο μονοπώλιο των αυθαίρετων μετρήσεων
τηλεθέασης της AGB-NIELSEN ή θα συνεχίσετε και εσείς,
όπως όλοι οι προκάτοχοί σας, να μοιράζετε αλόγιστα και
ανεξέλεγκτα το χρήμα της κρατικής τηλεοπτικής διαφήμισης
ανά τηλεοπτικό μέσο;»

Αναπάντητο ερώτημα παραμένει το γεγονός, ότι τόσα χρό-

νια καμία άλλη εταιρία δεν απέκτησε δικαίωμα μέτρη-

σης της τηλεθέασης. Ερώτημα που εγείρει οργή και

προκαλεί ακόμα και τα κοινωνικά ήθη. Αντιδεοντολογική

και άσκοπη διαιώνιση μιας κριτικής τηλεοπτικής φαυλό-

τητας;

Ο τρόπος που λειτουργεί η ΑGB-Nielsen είναι απλός και

τον αναλύουμε με πρόζα.

Επιλέγουν τυχαία νοικοκυριά και τοποθετούν μηχανάκια

τα οποία παρεμβάλλονται μεταξύ του τηλεοπτικού

δέκτη και της κεραίας και έτσι υποτίθεται ότι αποτυ-

πώνουν τις επιλογές του τηλεθεατή. Και λέμε «υποτίθε-

ται», καθώς ο τηλεθεατής αυτός δεν αμείβεται για τη

παροχή των δεδομένων του και κυρίως δεν υποχρεούται

να έχει το μηχανάκι μέτρησης … καν σε λειτουργία.

Γνωστές και οι λίαν πρόσφατες καταγγελίες του τηλεοπτι-

κού σταθμού εθνικής εμβέλειας “Ε” για αποτελέσματα με-

τρήσεων από περιοχές όπου τη συγκεκριμένη ώρα και

μέρα είχαν «μπλακ-άουτ».

Επίσης, σε παλαιότερη  εισαγγελική έρευνα είχε προκύψει

ότι οι μετρητές της AGB, είτε σε πολλές περιπτώσεις δεν

λειτουργούσαν, είτε όπως προκύπτει και από το δημοσί-

ευμα της εφημερίδας «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ», δεν είχαν αλλά-

ξει «χέρια» όπως προστάζει ο νόμος σε διάστημα από 2

έως 6 μήνες, ενώ προέκυψε ότι υπήρχαν χρήστες που είχαν

μετρητές ακόμη και για οκτώ χρόνια! Από την εισαγγελική

έρευνα προέκυψε ότι ανάμεσα σε όσους είχαν μετρητές

εντοπίστηκαν και υπάλληλοι τηλεοπτικών σταθμών, κυ-

ρίως τότε του MEGA ή και στενά συγγενικά τους πρό-

σωπα. Ενώ σε κάποιες από τις λίστες με τα ονόματα και

τα πλήρη στοιχεία των τηλεθεατών με εγκατεστημένους

μετρητές, που είχαν διαρρεύσει από την AGB βρίσκονταν

ακόμα και σε εμπλεκόμενες διαφημιστικές εταιρείες!

Αξίζει να σημειώσουμε ως παράδειγμα ότι κατά τη διάρ-

κεια του δικού μας ρεπορτάζ ανακαλύψαμε ότι στο Ρέθυ-

μνο της Κρήτης είχαν τοποθετηθεί 16 μηχανάκια! Και με

16 μηχανάκια μέτρησης που κάποια δεν είναι καν στην

«πρίζα», βγάζουν μετρήσεις για έναν ολόκληρο νομό των

135.000 κατοίκων! 

Μ’αυτά και μ’αυτά, καθίσταται σαφές ότι τα νούμερα τη-

λεθέασης απορρέουν κατά το δοκούν.

Κι όμως, βάση αυτών των μετρήσεων μοιράζεται η δια-

φημιστική πίτα, μεγάλο μέρος της οποίας είναι και κρα-

τική. Κοντολογίς, όσοι ανήκουν στο σύστημα και

υπηρετούν τη διαπλοκή καθ’οιοδήποτε τρόπο κερδίζουν.

Όσοι αντιδρούν ή δεν ανήκουν στο «μαντρί», μένουν

απέξω. Και έτσι απλά διαιωνίζεται η διαπλοκή, διανθίζεται

η ρεμούλα, αφού όσο κι αν προσπαθήσει ένα «άλλο» ενη-

μερωτικό μέσο να βγάλει κι αυτό «φωνή» στα ερτζιανά

(τηλεόραση ή ραδιόφωνο), θα αποτύχει λόγω του γεγονό-

τος ότι οι διαφημιστικές εταιρίες (στο κόλπο κι αυτές) δεν

θα του δώσουν ποτέ κανέναν πελάτη, αφού δεν θα έχει τις

ανάλογες μετρήσεις. 

Τι κι αν γίνει πρόσκαιρα δημοφιλές, η διάρκεια ζωής του

θα είναι εντελώς βραχεία, αφού χωρίς «ταμείο» το εγχεί-

ρημα αποτυγχάνει εν τη γενέσει του! Και υπό αυτό το πρί-

σμα, ο λαός βγαίνει εντελώς ζημιωμένος. Επομένως, είναι

πρόδηλο ότι πρόκειται για ένα ζήτημα μείζονος σημασίας

το οποίο σχετίζεται με την εκ βάθρων διάρθρωση ολόκλη-

ρης  της τηλεοπτικής αγοράς, χιλιάδων θέσεων εργασίας,

εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ και πολύ σημαντικού

τμήματος του Εθνικού Προϋπολογισμού!

Αυτά τα γνωρίζουν όλες ανεξαιρέτως οι Ελληνικές κυβερ-

νήσεις οι οποίες είναι κι αυτές σε καθεστώς ομηρίας,

καθώς αποτελούν κι αυτές έναν κρίκο της δόλιας αυτής

αλυσίδας, αλλά και συνυπεύθυνες αφού αντί να βάλουν

τέλος στο μονοπώλιο των αυθαίρετων μετρήσεων τηλεθέ-

ασης της AGB-NIELSEN όλα αυτά τα χρόνια, προτίμη-

σαν να συμβιβαστούν με αποτέλεσμα να μοιράζουν

αλόγιστα και ανεξέλεγκτα, το χρήμα της κρατικής τηλεο-

πτικής διαφήμισης ανά τηλεοπτικό μέσο. Στο ίδιο μήκος

κύματος και τα «θαλασσοδάνεια» των τραπεζών προς

τα κανάλια. Βάσει των μετρήσεων αυτών πήραν εκα-

τοντάδες εκατομμύρια… «δανεικά κι αγύριστα».

Ακόμα και η παρουσία κομματικών στελεχών σε ραδιο-

τηλεοπτικά πάνελ δρομολογείται βάση αυτών των κίβδη-

λων αποτελεσμάτων των ψευδο-μετρήσεων Εξού και η

χειραγώγηση του κοινού!

Τα κανάλια που υποκύπτουν είναι και υποχρεωμένα να πα-

του δημοσιογράφου 

Βασίλη Κασιμάτη

Το σκοτεινό μονοπώλιο 

της AGB-Nielsen

Μεταπτυχιακό πρόγραμμα 

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ)

«Οργάνωση και Διαχείριση Αθλητικών Δραστηριο-
τήτων για άτομα με αναπηρίες (Α.με.Α.)» του Τμή-

ματος Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού του

Πανεπιστη μίου Πελοποννήσου, προκηρύσσει για

το ακαδημαϊκό έτος 2017-18, 40 θέσεις μεταπτυ-

χιακών φοιτητών.

Τα μαθήματα πραγματοποιούνται χρησιμοποιώντας

την μέθοδο της σύγχρονης εξ’ αποστάσεως εκπαί-

δευσης παράλληλα με την διαζώσης εκπαίδευση.

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ταχυδρομικά (με

συστημένη επιστολή) κατά το διάστημα από

13.04.2017 έως και 30.05.2017 στη διεύθυνση:

Λεωφ. Ε. & Σ. Βαλιώτη και Πλαταιών, 23100 Σπάρτη

(υπόψη: Γεωργίου Χίου). 

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι

μπορούν να απευθύνονται στον κ. Γεώργιο Χίο,

Υπεύθυνο Γραμματείας του ΠΜΣ καθημερινά από

Δευτέρα έως και Παρασκευή 07:30 – 15:00, τηλέ-

φωνο: 27310-89661, Φαξ: 27310-89658 και email:

chios@uop.gr, ιστοσελίδα: http://pmsamea.uop.gr/.
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«Η Μάλτα θα φέρει
κοινωνικό 

Αρμαγεδώνα»

Νότης Μαριάς, Ευρωβουλευτής, 

Πρόεδρος του Κόμματος  ΕΛΛΑΔΑ-Ο ΑΛΛΟΣ ΔΡΟΜΟΣ

Η κυβέρνηση με τη Συμφωνία του Eurogroup της 7ης

Απριλίου στη Μάλτα δρομολογεί τη λήψη και νέων σκλη-

ρών μνημονιακών μέτρων πετσοκόβοντας ακόμα περισ-

σότερο τις συντάξεις μιας και καταργεί την περίφημη

προσωπική διαφορά. Ταυτόχρονα συνεχίζει τη φορολε-

ηλασία μειώνοντας δραστικά το αφορολόγητο και δια-

λύοντας τις Ελληνικές οικογένειες. Έτσι διαμορφώνεται

μια οικτρή  οικονομική κατάσταση για τους ανέργους,

τους συνταξιούχους, τους εργαζόμενους αλλά και τους

αγρότες. 

Μάλιστα η κυβέρνηση δεν τόλμησε να ψελλίσει έστω

και μια λέξη για την καταβολή του υπολοίπου κεφαλαίου

του τρίτου δανειακού πακέτου, υπόλοιπο  ύψους 19,5

δις ευρώ που περίσσεψε από την ανακεφαλαιοποίηση

των τραπεζών μιας και από τα 25 δις ευρώ που είχαν

προβλεφθεί να χρησιμοποιηθούν εκεί τελικά απαιτήθη-

καν μόνο 5,5 δις ευρώ. 

Ούτε βέβαια τόλμησε η κυβέρνηση να απαιτήσει μείωση

των μνημονιακών μέτρων κατά 25% μιας και οι δανει-

στές έχουν καταβάλλει μόνο το 75% του τρίτου δα-

νείου. 

Αντίθετα αυτό που βλέπουμε είναι η κυβέρνηση και να

αποδέχεται αυξημένα μνημονιακά μέτρα και να μην

παίρνει ολόκληρο το κεφάλαιο του τρίτου δανείου το

οποίο ως γνωστόν ανέρχεται σε 86 δις ευρώ. 

Πρόκειται για μια απίθανη κατάσταση. Συμφωνία με

αυξημένα μνημονιακά μέτρα χωρίς κατα-

βολή του υπολοίπου 25% του δανείου!!!

Μάλιστα 14 δις ευρώ από τα παραπάνω χρήματα θα μπο-

ρούσαν να χρησιμοποιηθούν για την ανακεφαλαιοποί-

ηση των Ασφαλιστικών Ταμείων και επενδυόμενα σε

ασφαλή δεκαετή ομόλογα, π.χ. του Αμερικανικού Δημο-

σίου, μπορούν να αποδίδουν 500.000 ευρώ ετησίως στη-

ρίζοντας έτσι τους συνταξιούχους και αποζημιώνοντας

ταυτόχρονα τα Ασφαλιστικά Ταμεία για την τεράστια

ζημιά που υπέστησαν από το περίφημο PSI. 

Επιπλέον 4,5 δις ευρώ θα μπορούσαν να διατεθούν για

την δημιουργία ενός Δημοσίου Ταμείου για Κόκκινα Δά-

νεια προκειμένου οι δανειολήπτες να μπορούν να σώ-

σουν τα σπίτια τους από τα κοράκια.

Επίσης η κυβέρνηση δεν τόλμησε καν να διεκδικήσει

ενόψει του κλεισίματος της Β’ Αξιολόγησης και τα 3,5

δις ευρώ που ενθυλάκωσε ο ESM από την επιστροφή

των κερδών της ΕΚΤ από τα Ελληνικά ομόλογα έτους

2014. Τα χρήματα αυτά ανήκουν στην Ελλάδα και θα

μπορούσαν να αξιοποιηθούν για τη χρηματοδότηση

ενός Σχεδίου δημιουργίας 300.000 θέσεων εργασίας,

μειώνοντας έτσι τις στρατιές των ανέργων και σταμα-

τώντας την αναγκαστική μετανάστευση των νέων μας

στην ξενιτιά.

Τα νέα μνημονιακά μέτρα ύψους 3,6 δις ευρώ που θα πε-

τσοκόψουν συντάξεις και αφορολόγητο δεν πρόκειται

να αντισταθμιστούν από τα περίφημα αντίμετρα τόσο

γιατί το ύψος των αντιμέτρων είναι υποπολλαπλάσιο

των μνημονιακών μέτρων, όσο και γιατί δεν υπάρχει κά-

ποιος μηχανισμός που να διασφαλίζει ότι τα αντίμετρα

θα διαχυθούν υπέρ των κοινωνικών ομάδων που θα συν-

θλιβούν από τα νέα μέτρα.

Τα δήθεν αντίμετρα προκειμένου να εφαρμοστούν θα

πρέπει η Πατρίδα μας να έχει επιτύχει τα τεράστια πρω-

τογενή πλεονάσματα των 7 δις ευρώ γεγονός που ση-

μαίνει ότι ο χειμαζόμενος Ελληνικός λαός θα έχει ήδη

λιμοκτονήσει και τα συσσίτια πτωχοκομείου που του

υπόσχεται η κυβέρνηση με τα αντίμετρα δεν θα μπορούν

να επουλώσουν τις πληγές του. 

Τα νέα μέτρα δεν βγαίνουν και η Συμφωνία της Μάλτας

θα οδηγήσει σε ένα νέο κοινωνικό Αρμαγεδδώνα.  Γι΄

αυτό πρέπει ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ να αγωνιστούμε για να μην πε-

ράσουν τα νέα μέτρα.  

Η Ελλάδα πρέπει να πάρει ΑΛΛΟ ΔΡΟΜΟ και μάλιστα

αυτή η δυνατότητα υπάρχει. Απαραίτητη προϋπόθεση

είναι να υπάρξει συσπείρωση του λαού μας. Ενότητα

και αγώνας προκειμένου να μπορέσουμε να κόψουμε

τον γόρδιο δεσμό των μνημονίων και να πετάξουμε την

τρόικα και τους τοκογλύφους δανειστές έξω από την

Πατρίδα μας. 

Σ΄ αυτή την κατεύθυνση το Κίνημά μας ΕΛΛΑΔΑ- Ο

ΑΛΛΟΣ ΔΡΟΜΟΣ θα παλέψει με αποφασιστικότητα.»

ρουσιάζουν τις στημένες δημοσκοπήσεις, να ανεβάζουν

και να κατεβάζουν πολιτικές πρακτικές και να αλλοιώνουν

εν γένει την ίδια την καθημερινότητα του Έλληνα πολίτη.

Θα το ονόμαζε κανείς, “τηλεοπτική μαφία”. Εκτιμούμε,

ότι όρος αυτός … ίσως να’ναι και εντελώς επιεικής.

Ιστορικό 

Η εταιρεία AGB-NIELSEN, που προήλθε το 2004 από τη

συγχώνευση της AGB Group και της Nielsen Media Re-

search International, λειτουργεί μονοπωλιακά στον τομέα

μέτρησης της τηλεθέασης στην Ελλάδα, ήδη ως AGB από

το 1988, παρέχοντας τα στοιχεία τηλεθέασης, μαζί με τα

εξειδικευμένα λογισμικά και την τεχνογνωσία για την ανά-

λυση τους. Η εταιρεία AGB, μεσούσης σχετικής εναντίον

της εισαγγελικής έρευνας, εξαγοράστηκε το 2004 από τη

ΝIELSEN, αφού πρώτα αυτή είχε επιχειρήσει από μόνη

της να δημιουργήσει μια δεύτερη, ανταγωνιστική εταιρεία

μετρήσεων στην ελληνική αγορά, που όμως απέτυχε ως

εγχείρημα, επειδή δεν τη στήριξαν οικονομικά ως πελάτες

οι περισσότεροι τότε τηλεοπτικοί σταθμοί και οι διαφημι-

στικές εταιρείες. Η NIELSEN είναι μια παγκόσμια εται-

ρεία πληροφοριών και μέτρησης με ηγετική και

δεσπόζουσα σήμερα θέση στην ελληνική αγορά, όσον

αφορά το μάρκετινγκ και την ενημέρωση των καταναλω-

τών, τη μέτρηση τηλεθέασης της τηλεόρασης και άλλων

μέσων ενημέρωσης, τη συλλογή και ανάλυση on-line πλη-

ροφοριών, τις μετρήσεις ασύρματων τηλεπικοινωνιών και

κινητής τηλεφωνίας και τα σχετικά στοιχεία, με παρουσία

σε περίπου 100 χώρες και με τα κεντρικά της γραφεία στη

Νέα Υόρκη των ΗΠΑ.

Ε.Ε.Ε.Τ.

Σημαντικό ρόλο σε όλα αυτά παίζει και η  Ε.Ε.Ε.Τ. (Επι-

τροπή Ελέγχου Έρευνας Τηλεθέασης), η οποία μεταξύ

άλλων, υποτίθεται ότι ελέγχει και τη διαδικασία τηλεθέα-

σης μέσω επιτροπών και ειδικών κλιμακίων. Αν μελετήσει

όμως κανείς τι είναι η ΕΕΕΤ θα βγάλει πολλά συμπε-

ράσματα για όλα τα ανωτέρω. Καταρχήν να αναφέρουμε

ότι σε επικοινωνία μας με την ΕΕΕΤ σχετικά με το είδος

του νομικού προσώπου, μας ανέφεραν ότι είναι «Αστική

Μ.Κ.Ο. ιδιωτικού δικαίου». Κοντολογίς, ιδιώτες και … να

πάλι οι Μ.Κ.Ο. μπροστά μας! Άλλωστε το’χουμε γράψει

πολλές φορές εδώ, «η Λεωφόρος της Απάτης» περνά

συχνά-πυκνά από τις Μ.Κ.Ο. ή τα 150(!) Ελληνικά πολι-

τικά κόμματα. Και για αυτά τα δύο… λεφτά υπάρχουν!

Επί του πρακτέου, στην ΕΕΕΤ, που έχει συσταθεί από το

1992, μετέχουν οι τηλεοπτικοί σταθμοί, η Ένωση Διαφη-

μιστικών Εταιρειών Ελλάδος (ΕΔΕΕ), ο Σύνδεσμος Δια-

φημιζομένων Ελλάδος (ΣΔΕ), και ο Σύλλογος Εταιρειών

Δημοσκοπήσεων και Έρευνας Αγοράς (ΣΕΔΕΑ) ενώ, στην

Επιτροπή Ελεγκτών που ορίζεται από την ΕΕΕΤ, μετέχουν

Έλληνες και αλλοδαποί εμπειρογνώμονες.

Συνεπαγωγικά οδηγούμαστε στο ασφαλές αλλά και συ-

νάμα εξοργιστικό συμπέρασμα ότι ο έλεγχος φερεγγυότη-

τας της τηλεθέασης στην Ελλάδα – δηλαδή της AGB

Nielsen - δεν βρίσκεται στα χέρια κάποιου κρατικού ορ-

γάνου όπως θα φανταζόταν ο πολίτης ενός ευνομούμενου

κράτους, αλλά στην αρμοδιότητα των άμεσα εμπλεκόμε-

νων - και γιατί όχι διαπλεκόμενων (!) - ιδιωτικών οργανι-

σμών.

Κανάλια, διαφημιστικές εταιρίες και δημοσκόπους! Και

εδώ κολλάνε λογής-λογής ελληνικά γνωμικά. Γιάννης
πίνει… Γιάννης κερνάει. Βρήκε ο Φίλλιπος τον Ναθαναήλ.
Κύλησε ο τέντζερης και βρήκε το καπάκι. Κι εδώ πραγμα-

τικά ξεδιπλώνουμε το κουβάρι της υπόγειας διαδρομής.

Αυτής που οι περισσότεροι αναρωτιούνται: «μα καλά…
πως;»

Το μόνο σίγουρο είναι ότι «δουλειά» δεν γίνεται. Αυτός

είναι και ο λόγος που ενώ έχουν διατυπωθεί σωρεία κα-

ταγγελιών, όλες ανεξαιρέτως καταλήγουν στο δικαστικό

καιάδα.

Ευκαιρίας δοθήσεις, θα αναφερθούμε και σε ένα παράλ-

ληλο ζήτημα διαπλοκής που αφορά προσφάτως προγενέ-

στερα δημοσιεύματά μας σχετικά με τις Μ.Κ.Ο. και που

έχει άμεση σχέση με τα ανωτέρω.

Η διαφημιστική πίτα των Μ.Κ.Ο.

Έχετε αναρωτηθεί γιατί στα - επτά εκ των οκτώ - κανάλια

εθνικής εμβέλειας κανείς δεν μιλάει για το τεράστιο

«πάρτι» των Μ.Κ.Ο.; Η απάντηση ελλοχεύει στο γεγονός

ότι η μία στις τρεις διαφημίσεις πλέον στη μεταμεσονύκτια

ζώνη και η μία στις έξι στην απογευματινή ζώνη αφορούν

κάποια Μ.Κ.Ο. Και ως κοινό μυστικό, υπάρχει εντολή από

καναλάρχες … «μη μιλάτε για ΜΚΟ, είναι πελάτες μας»!!
Όλες αυτές οι διαφημίσεις για πρόσφυγες, ναρκομανείς,

αδέσποτα, αναξιοπαθούντες, χελώνες, κ.λπ. κοινωνικά μη-

νύματα, δεν αφορούν κάποια κρατική κοινωνική πολιτική

όπως οι περισσότεροι νομίζουν, αλλά ο διαφημιζόμενος

είναι  Μ.Κ.Ο. και το κονδύλι (budget) είναι κρατικά λεφτά.

Από τα δικά μας! (Είναι πολλά τα λεφτά Άρη). Κι αυτό γί-

νεται διότι στη γενικότερη χρηματοδότηση των Μ.Κ.Ο.

ενέχει διαφημιστικό κονδύλι.  Και η «πίτα» διανέμεται

βάσει των τηλε-μετρήσεων της AGB-Nielsen! Έτσι και τα

κανάλια... σιγή ασυρμάτου και όλοι οι εμπλεκόμενοι, ευ-

χαριστημένοι και χορτάτοι.

Με τσι γειές μας…
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Παρατηρήσεις και προτάσεις της ΚΕΔΕ 

για το Πολυνομοσχέδιο του Υ.Ε.

Στο Υπουργείο Εσωτερικών κατατέθηκαν από τη Μεγάλη

Πέμπτη οι παρατηρήσεις και οι προτάσεις της ΚΕΔΕ σχε-

τικά με τις διατάξεις του πολυνομοσχεδίου του Υπουρ-

γείου Εσωτερικών.

Στο πολυσέλιδο κείμενο το οποίο κατατέθηκε στην πολι-

τική ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών διατυπώνονται

μια σειρά από παρατηρήσεις, ενώ υπάρχει ειδική ενότητα

στην οποία αναφέρονται σημαντικά θέματα που απασχο-

λούν την Τοπική Αυτοδιοίκηση Πρώτου Βαθμού, τα οποία

όπως ισχυρίζεται η ΚΕΔΕ  δεν συμπεριλαμβάνονται στο

Πολυνομοσχέδιο.

Μεταξύ άλλων στο υπόμνημα αναφέρεται ότι δεν συμπε-

ριλαμβάνονται διατάξεις που αφορούσαν στην «Αυτοτελή
Υπηρεσία Εποπτείας ΟΤΑ, στην καταστατική θέση των αι-
ρετών, σε θέματα οργάνωσης και λειτουργίας των Δήμων,
καθώς και σε σημαντικά οικονομικά ζητήματα τα οποία
είχαν συμφωνηθεί με την προηγούμενη Πολιτική Ηγεσία».

Επιπλέον τονίζεται ότι στα 119 άρθρα του Νομοσχεδίου

αντιμετωπίζονται οργανωτικά και διαχειριστικά ζητήματα

και επιλύονται ορισμένα από τα καθημερινά προβλήματα

λειτουργίας των Δήμων που έχουν συσσωρευτεί. Ωστόσο

στρατηγικής σημασίας θέματα εξακολουθούν να παραμέ-

νουν σε εκκρεμότητα.  Ενδεικτικά παραδείγματα αποτε-

λούν:

― Η τήρηση του ν. 3852/2010 («Καλλικράτης») για τους

ΚΑΠ

― Η απόδοση των πόρων του Πράσινου Ταμείου και η

συμμετοχή της Τ.Α. στην υλοποίηση του ΕΣΠΑ

Στο δεύτερο μέρος παραθέτονται διατάξεις που είναι ση-

μαντικές για τη λειτουργία των Δήμων, έχουν ζητηθεί από

την ΚΕΔΕ και δεν έχουν συμπεριληφθεί στο νομοσχέδιο

του Υπουργείου Εσωτερικών. Μεταξύ αυτών είναι η Αυ-

τοτελής Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α., οι πειθαρχικές κυρώ-

σεις αιρετών σε περίπτωση ποινικής καταδίκης, η άρση

καταλογισμών αιρετών για νομιμοποιημένες αποφάσεις

δαπανών,  το Πράσινο Ταμείο,  η άμεση νομοθετική επί-

λυση του ζητήματος περί παραχώρησης της απλής χρή-

σης αιγιαλού και παραλίας στους Δήμους, στην

κατεύθυνση των σχετικών Αποφάσεων  ΚΕΔΕ, κ.α.

Την καθιέρωση της απλής αναλογικής στους δήμους και

στις Περιφέρειες της χώρας προωθεί η κυβέρνηση - με

πολυνομοσχέδιο - από τις επόμενες δημοτικές εκλογές.

Η τελική νομοθετική ρύθμιση αναμένεται να κατατεθεί

στη Βουλή μέσα στο καλοκαίρι.

Εάν ισχύσει το σύστημα της απλής αναλογικής στις

επόμενες δημοτικές εκλογές οι έδρες των δημοτικών

και περιφερειακών συμβούλων εκλέγονται από τον

πρώτο γύρο. Εάν υπάρξει δεύτερος γύρος - εφόσον

δεν συγκεντρώσει ο υποψήφιος δήμαρχος το  ποσο-

στό 50%+1- θα κριθεί ο δήμαρχος και όχι οι σύμβου-

λοι (δημοτικοί και περιφερειακοί).

«Τη δεύτερη Κυριακή θα αναμετρώνται δύο πρόσωπα
και όχι οι παρατάξεις τους» αναφέρει κυβερνητικός

παράγοντας εξηγώντας πως η εφαρμογή της απλής

αναλογικής και στους αυτοδιοικητικούς σχηματι-

σμούς ευνοεί την προοπτική των συμμαχιών είτε πριν,

είτε μετά τις εκλογικές αναμετρήσεις.

«Πρόθεση της κυβέρνησης είναι να εισάγει μια εποχή

συναίνεσης σε θέματα Αυτοδιοίκησης λόγω του το-
πικού χαρακτήρα των θεμάτων με τα οποία ασχο-
λούνται οι αυτοδιοικητικοί αιρετοί. Τι σημαίνει όταν
λέμε ότι δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε για τα
σκουπίδια ή για το εάν πεζοδρομηθεί ένας δρόμος;»
σχολιάζει ο υπουργός Πάνος Σκουρλέτης.

Η κεντρική φιλοσοφία της κυβέρνησης  εστιάζεται

στην προοπτική να αναπτυχθούν αυτοδιοικητικές

συμμαχίες, ικανές να εξασφαλίσουν προοδευτικό

πρόσημο στους δήμους και τις περιφέρειες.

H απλή αναλογική θεωρούμε ότι είναι απαίτηση της

κοινωνίας πλέον. Δεν μπορεί να παίζονται παιχνίδια

με την ψήφο του πολίτη και άλλον να ψηφίζει και

άλλος να εκλέγεται, όπως συμβαίνει μέχρι σήμερα.

Δεν μπορεί να εκλέγεται δήμαρχος στη 2ο γύρο με

2-3 ψήφους διαφορά και να αποκτά πλειοψηφία που

ξεπερνάει το 80% του συμβουλίου.

Το έχουμε δει σε ευρωπαϊκές χώρες και “τρέχει” μια

χαρά. Γιατί όταν αναμειγνύεσαι στα κοινά για να προ-

σφέρεις στην κοινωνία πρέπει να έχεις στόχο το

καλό της πόλης σου ή της περιφερείας σου. 

Και αυτό είναι πλέον απαίτηση του πολίτη που βιώνει

το πρόβλημα καθημερινά. Δυστυχώς είναι ελάχιστοι

οι αυτοδιοικητικοί που ενδιαφέρονται για την πόλη...

Δημοτικές εκλογές με απλή αναλογική;



ΕΒΔΟΜΗ                                                                                                                                                                                             22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017 -  ΣΕΛΙΔΑ 17

Αγάπη ή προσδοκία και ανταποδοτικότητα;

-Αποδέχομαι το παιδί μου όπως είναι και στηρίζω κάθε του

επιλογή. Είναι μία έκφραση χιλιοειπωμένη, σχεδόν στερε-

οτυπική. Διατυπώνεται αντανακλαστικά από τη συντριπτική

πλειοψηφία των γονιών και ζευγαρώνει με την επόμενη:-

Αγαπάω όλα μου τα παιδιά το ίδιο. Δηλώσεις εφάμιλλης

«αλήθειας», με εκείνη που λέει ότι καμία δουλειά δεν είναι

ντροπή. Αυτές οι ρήσεις εκφράζουν τον κανόνα και την

πλειοψηφική άποψη. Ανταποκρίνονται όμως στην αλήθεια;

Η αποδοχή, όπως και η στήριξη από τους γονείς, κάθε επι-

λογής του παιδιού των, προϋποθέτει την αγάπη και την κα-

τανόηση, στοιχεία, τα οποία θα πρέπει να είναι δεδομένα,

σε κάθε υγιή οικογένεια. 

Η αγάπη όμως, παρά την απλοϊκή αντίληψη κάποιων,

είναι ένα πολύ περίεργο και σύνθετο συναίσθημα. Γεν-

νιέται και λειτουργεί, με μηχανισμούς τόσο αφανείς και

υποσυνείδητους, όσο και αιτιοκρατικούς. Αναπτύσσε-

ται, συντηρείται ή φθίνει, με διάδραση και ανταποδοτι-

κότητα. Δρα στον αστερισμό της προσδοκίας, της

συνύπαρξης με κάθε τρόπο, της συμφωνίας, της σύμ-

πλευσης, της φιλοδοξίας και του σχεδιασμού. Και

όπως όλα τα συναισθήματα, είναι και προσωπικό και

ενστικτώδες και ασταθές και προκλητό. Γι’ αυτό το

λόγο, συχνά, η ματαίωση αυτού του δυνατού συναισθή-

ματος, το μετατρέπει, σε ισχυρά εκδικητικό και ακραία

επιθετικό (ανάλογα πάντοτε με τα ποιοτικά στοιχεία

της προσωπικότητας του καθενός). 

Η γήινη και εγωκρατική φύση του καίτοι αντίκειται στις ρο-

μαντικές μας προσδοκίες και ανάγκες, είναι αναμφισβή-

τητη. Τέτοιες ρομαντικές προσδοκίες, δίνουν, τον εξόχως

επιπόλαιο, ανακριβή και αόριστο ορισμό της, ότι δηλαδή,

αγάπη είναι, να δίνεις χωρίς να παίρνεις. Ας δούμε λοιπόν,

αν στον πραγματικό μας κόσμο, όλες αυτές οι εκφράσεις

αποδοχής και υποστήριξης των επιλογών, ιδιαιτεροτήτων

ακόμα και φυσικών χαρακτηριστικών (για τα οποία το άτομο

αυτονόητα δε φέρει καμία ευθύνη), ανταποκρίνονται στην

αλήθεια. 

Η «Μαρία», έκανε έναρξη επαγγέλματος νόμιμα, φορολο-

γείται και ελέγχεται ιατρικά. Εκδίδεται σε άτομα με αναπη-

ρία (κυρίως με εγκεφαλική παράλυση) καλύπτοντας  αυτή

τους τη βιολογική τουλάχιστον ανάγκη. Δεν είναι η μόνη.

Οι γονείς της δεν υποστηρίζουν την επιλογή της, ούτε την

ίδια. Είναι στιγματισμένη κοινωνικά, οικογενειακά και ατο-

μικά. Αν δεν υπάρχουν «βρώμικες» δουλειές, όπως υποκρι-

τικά ισχυριζόμαστε, τότε πώς γίνεται όσοι τις κάνουν να

είναι κοινωνικά απόβλητοι και λερωμένοι; Δεν είναι λοιπόν

όλες οι δουλειές το ίδιο. Υπάρχουν «βρώμικες» δουλειές

κι ας μην το αναγνωρίζουμε φανερά, τις οποίες χρειαζόμα-

στε. 

Και η υποκριτική μας φύση τιμωρεί εκείνους που τις κάνουν

και όχι τους πολλούς που επωφελούνται και τις συντηρούν.

Γι’ αυτό στιγματίζει η επί χρήμασιν σωματική έκδοση  την

προσφέρουσα και όχι  εκείνους οι οποίοι πληρώνουν και

αγοράζουν, οι οποίοι μάλιστα είναι και εκθετικά περισσότε-

ροι; Και εδώ η ένοχη ανωνυμία προστατεύει και πάλι την

πλειοψηφία.

Οι γονείς του «Τάκη» κρύβουν τη σεξουαλική του ταυτό-

τητα. Ντρέπονται. Είναι ομοφυλόφιλος. Έχει φύγει από την

κρητική επαρχία και ζει μόνος. Δεν είναι ούτε κι αυτός ο

μόνος. Είναι όμως και αυτός στιγματισμένος. Και όπως ο

ανάπηρος γείτονάς μας, δεν επιδίωξε, ούτε επέλεξε την

αναπηρία του, το ίδιο και ο Τάκης την ερωτική του αρέ-

σκεια. Εδώ λοιπόν, δεν γεννάται θέμα, ούτε καν  υποστήρι-

ξης επιλογών, αλλά αποδοχής της ίδιας της φύσης.

Έφταιξε μήπως κάπου; Όσο για εκείνους, τους ομοφοβι-

κούς ετεροφυλόφιλους, που θεωρούν (δυστυχώς ακόμη και

σήμερα), ότι η ομοφυλοφιλία είναι σφάλμα, βδέλυγμα και

επιλογή, προτείνουμε να «επιλέξουν» να αλλάξουν τη δική

τους ερωτική φύση, έστω για λίγο, σαν πείραμα  επαλήθευ-

σης του ισχυρισμού αυτού και αν το καταφέρουν θα συμ-

φωνήσω μαζί τους. Ασφαλώς τα ίδια και χειρότερα με τον

«Τάκη» συμβαίνουν για κάθε διεμφυλικό (trans) «Τάκη».

Χωρίς να έχουν καμία ευθύνη για την ιδιαιτερότητα τους,

τυγχάνουν μηδενικής υποστήριξης ή αποδοχής και απλό-

χερου στιγματισμού.

Το «μαύρο πρόβατο» της οικογένειας, είναι έκφραση κλισέ,

για να μας υπενθυμίζει ότι η αγάπη από τη φύση της, δεν

είναι ποτέ υπερβατική, ανεπηρέαστη, συμμετρική, ισοβαρής

ή ισότιμη. Αυτό το γνωρίζουν καλά και τα παιδιά και οι γο-

νείς. Συνήθως όμως η ανάγκη μας να καλύψουμε ενοχές,

εαυτούς ή να σφυρίξουμε αδιάφορα, μας κάνει είτε να ισχυ-

ριζόμαστε επιπόλαια, το αφήγημα περί ίδιας αγάπης προς

τα παιδιά μας, είτε να το χρυσώνουμε και να το θολώ-

νουμε, λέγοντας ότι τα αγαπάμε το ίδιο αλλά με άλλο

τρόπο!

Τα παραδείγματα που προηγήθηκαν (εντελώς δειγματο-

ληπτικά και περιορισμένα) δεν αφορούν εξαιρέσεις

αλλά ιδιαιτέρως μεγάλα δείγματα πληθυσμού. Οι συν-

θήκες νηνεμίας, μας δίνουν την πολυτέλεια να εκφρά-

ζουμε ανούσιες και επιφανειακές στερεοτυπικές

κοινοτυπίες. Δε στηρίζουμε τα παιδιά μας σε κάθε τους

επιλογή,  ιδίως όταν αυτές αντιβαίνουν στις προσδοκίες

μας. Δεν αποδεχόμαστε τις ιδιαιτερότητές τους, ιδίως

όταν αυτές μας πονούν, μας χαλούν την εικόνα, ή δε δι-

καιώνουν τις φιλοδοξίες μας. H αποδοχή, η υποστήριξη

και ο σεβασμός προς κάθε άνθρωπο, προϋποθέτουν,

ωριμότητα, εμβάθυνση, μετριοπάθεια, ποιοτική και ανιδιο-

τελή κοσμοαντίληψη. Δυστυχώς αυτά δεν είναι τα χαρα-

κτηριστικά του «υπέροχου» κόσμου μας. Ενός κόσμου ο

οποίος στηρίζει τις αξίες του στη εικόνα (κατά κανόνα ψεύ-

τικη και μακιγιαρισμένη), στο σεξισμό και στον παραπλα-

νητικό και υποκριτικό δημόσιο και ιδιωτικό λόγο

σκοπιμότητας. Έτσι για να ξεχνιόμαστε και να κυλιόμαστε

στον ίδιο πνευματικό λασπόλακο ώστε να μοιάζουμε όλοι

ίδιοι. Να μπερδευόμαστε και να μπερδεύουμε ως συνώ-

νυμα, την τίμια και αξιοπρεπή επιβίωση(survivor) με το υπo-

τιθέμενο survivor.

Στο επόμενο άρθρο θα θίξουμε θέματα σχετιζόμενα με την

κάλυψη και τις ιδιαιτερότητες, των ερωτικών και σεξουαλι-

κών αναγκών, των ανάπηρων συνανθρώπων μας.

Η ΑΝΑΠΗΡΙΑ 

ΣΤΟΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΜΑΣ

ΚΟΣΜΟ
Αλέξανδρος Καλοχριστιανάκης

Μουσικός - καθηγητής ειδικής φυσικής αγωγής

«Νίπτει τας χείρας της» η Ευρ. Επι-

τροπή για τον αντικομμουνιστικό νόμο

στη Βουλγαρία.

Επιλεκτική, για μια ακόμα φορά, είναι η

ευαισθησία της ΕΕ για τα ανθρώπινα δι-

καιώματα, όπως προκύπτει από την

απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

σε ερώτηση της Ευρωκοινοβουλευτικής

Ομάδας του ΚΚΕ σχετικά με το νέο αν-

τικομμουνιστικό νόμο στη Βουλγαρία

για «την κήρυξη του κομμουνιστικού
καθεστώτος ως εγκληματικού». Πρό-

κειται για το νόμο που προκλητικά προ-

βλέπει την απαγόρευση της χρήσης και

της τοποθέτησης κομμουνιστικών συμ-

βόλων και την αποκαθήλωση των ήδη

αναρτημένων συμβόλων, συνθημάτων,

επιγραφών, κ.ά., από την περίοδο του

σοσιαλισμού, απαράδεκτες κυρώσεις

και υψηλά πρόστιμα για όσους δεν

συμμορφώνονται.

Επίσης, προβλέπει προειδοποιήσεις

προς Υπουργείο Παιδείας, πρυτάνεις,

καθηγητές και δασκάλους για να εναρ-

μονίσουν τα σχολικά και πανεπιστη-

μιακά βιβλία με τον απαράδεκτο νόμο.

Η Επιτροπή στην απάντησή της στην

ερώτηση του ευρωβουλευτή του ΚΚΕ

Κώστα Παπαδάκη σημειώνει ότι «δεν
προκύπτει πως το εν λόγω ζήτημα εμ-
πίπτει στο πεδίο εφαρμογής του δι-
καίου της ΕΕ» και προσθέτει ότι

«συνεπώς, εναπόκειται στις εθνικές
αρχές να καθορίσουν την εθνική τους
πολιτική σύμφωνα με τη συνταγματική

τους τάξη και τις διεθνείς υποχρεώσεις
τους σχετικά με τα θεμελιώδη δικαιώ-
ματα».
Αποδεικνύεται έτσι για μια ακόμα φορά

ότι η ΕΕ χρησιμοποιεί τις γνωστές εκ-

θέσεις της για την «κατάσταση των αν-
θρωπίνων δικαιωμάτων» τόσο στα

κράτη μέλη όσο και σε τρίτες χώρες,

ως εργαλείο και πρόσχημα για να νομι-

μοποιήσει τις κάθε είδους ιμπεριαλιστι-

κές παρεμβάσεις της μόνο και όταν

διακυβεύονται τα συμφέροντα των ευ-

ρωπαϊκών επιχειρηματικών ομίλων που

υπηρετεί.

Ανάμεσα στα «θεμελιώδη δικαιώματα»
και τις «αξίες» της Ε.Ε., που όπως δη-
λώνει η Ευρ Επιτροπή υπερασπίζεται
είναι και η ποινικοποίηση της κομμουνι-

στικής ιδεολογίας και δράσης, η παρα-

χάραξη της ιστορίας και ο αντικομμου-

νισμός.

Όπως είχε τονίσει η Ευρωκοινοβουλευ-

τική Ομάδα του ΚΚΕ στην ερώτησή της

«η ποινικοποίηση της κομμουνιστικής
ιδεολογίας στη Βουλγαρία και σε άλλα
κράτη μέλη της ΕΕ, που εντάσσεται
στην αντικομμουνιστική εκστρατεία της
ΕΕ και πηγαίνει χέρι-χέρι με την έν-
ταση της αντιλαϊκής επίθεσης, επιδιώ-
κει να ταυτίσει τον κομμουνισμό με το
τέρας του φασισμού, να σβήσει από τη
μνήμη των λαών τις κατακτήσεις του
σοσιαλισμού».
Οι λαοί μπορούν και πρέπει να βγάλουν

συμπεράσματα από το αντικομμουνι-

στικό μένος ΕΕ και αστικών κυβερνή-

σεων που έναν αιώνα μετά τη μεγάλη

Οκτωβριανή Επανάσταση συνεχίζεται

αμείωτο!.

Κώστας Παπαδάκης 

ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

ΤΟΥ ΚΚΕ  

Εγκληματικό το κομμουνιστικό καθεστώς, 

με νόμο στη Βουλγαρία!



18 ΣΕΛΙΔΑ - 22  ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017                                                                                                                                                                                               ΕΒΔΟΜΗ

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
123 ΣΜΗΝΑΡΧΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚ-
ΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Δ.01/2017
1. Η 123 Σμηναρχία Τεχνικής Εκπαί-
δευσης με τα κάτωθι στοιχεία: 
• Διεύθυνση: Αεροπορική Βάση Δεκέ-
λειας, Λεωφόρος Τατοΐου, ΤΚ 13671.
• Κωδικός NUTS: GR-300053.
• Τηλ. επικοινωνίας: 210-8195075
• Τηλεομοιοτυπία (FAX): 210-8074601
• Ηλεκτρονική Διεύθυνση (e-mail):
123tmegk@gmail.com
• Ιστοσελίδα: δεν διατίθεται
διακηρύσσει διαγωνισμό με ανοικτή
διαδικασία σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 27 του ν. Ν.4412/2016
(ΦΕΚ-147 Α/8-8-16), καθώς και την
Φ.917/ΑΔ.320/ Σ.68/ 03-04-
17/ΔΑΕ/Γ2/2 απόφαση της Διοίκησης
Αεροπορικής Εκπαίδευσης (ΑΔΑ:
6Φ3Ρ6-ΡΛΤ), για την σύναψη δημό-
σιας σύμβασης του αναφερομένου
στην παράγραφο 6 έργου.
2. Από τα έγγραφα της σύμβασης
κατά την έννοια της περιπτ. 14 της
παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4412/2016
για τον παρόντα διαγωνισμό η Διακή-
ρυξη διατίθεται ελεύθερα - ηλεκτρο-
νικά μέσω της ηλεκτρονικής
εφαρμογής «ΚΗΜΔΗΣ» με αριθμό
ΑΔΑΜ: 17PROC006054832.Τα υπό-
λοιπα έγγραφα σύμβασης (και η Δια-
κήρυξη), ήτοι το Έντυπο Οικονομικής
Προσφοράς, το ΤΕΥΔ, ο Προϋπολογι-
σμός μελέτης, το Τιμολόγιο μελέτης,
η Ειδική και Γενική Συγγραφή Υπο-
χρεώσεων, η Τεχνική Περιγραφή, το
Σ.Α.Υ και ο Φ.Α.Υ., διατίθενται ελεύ-
θερα – ηλεκτρονικά από την ιστοσε-
λίδα www.diavgeia.gov.gr (Είδος:
Περίληψη Διακήρυξης) ή/και την ιστο-
σελίδα www.haf.gr (Πεδίο: Διαγωνι-
σμοί) ή εναλλακτικά σύμφωνα με την
παρ.2.2 της Διακήρυξης, κατόπιν τη-
λεφωνικής επικοινωνίας με το Τμήμα
Εγκαταστάσεων της 123 Σμηναρχίας
Τεχνικής Εκπαίδευσης (τηλ. 210-
8195075) τουλάχιστον μία (1) εργά-
σιμη ημέρα νωρίτερα. 
3. Αναθέτουσα Αρχή είναι η Διοί-
κηση Αεροπορικής Εκπαίδευσης.

Μέσω της Διεύθυνσης Εγκαταστά-
σεων που διαθέτει, πρόκειται να
ασκήσει και αρμοδιότητα Προϊστα-
μένης Αρχής του έργου σύμφωνα
με σχετική διαταγή του Γενικού Επι-
τελείου Αεροπορίας. Η 123 Σμηναρ-
χία Τεχνικής Εκπαίδευσης αποτελεί
οργανική Μονάδα της εν λόγω Δι-
οίκησης και έχει οριστεί από αυτή
ως Δημοπρατούσα Αρχή, υπεύθυνη
για την υλοποίηση των σταδίων του
διαγωνισμού.
4. Κωδικός CPV: 45400000,
45410000, 45420000, 45430000,
45440000, 45330000, 45310000,
45213316.
5. Κωδικός NUTS: GR-300053 (Ατ-
τική - Αχαρνές)
6. Περιγραφή έργου: αντικείμενο
του έργου είναι η κατασκευή του
έργου «Ανακαίνιση Κτηρίου Μ-120
στο Α/Δ Δεκέλειας (Τ-104Ε)» και
περιλαμβάνει την εκτέλεση των
απαιτούμενων οικοδομικών, υδραυ-
λικών και ηλεκτρομηχανολογικών
εργασιών για την αναδιαρρύθμιση
και ανακαίνιση του κτιρίου Μ-120
της ΣΤΥΑ. Το υπόψη περιλαμβάνει
τις κατηγορίες εργασιών Οικοδομι-
κών και Ηλεκτρομηχανολογικών,
όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο
100 του ν.3669/2008.
7. Προϋπολογισμός έργου: δαπάνη
εργασιών 253.225,81 € (συμπερι-
λαμβανομένου ΓΕ&ΟΕ 18% σύμ-
φωνα με την παρ. 7(θ) του άρθρου
53 του ν.4412/16, αναθεώρησης  και
απροβλέπτων) και Φ.Π.Α. 60.774,19
€, ήτοι συνολικού προϋπολογισμού
314.000,00 €.
8. Κάθε προσφέρων μπορεί να υπο-
βάλλει μόνο μία προσφορά. Δεν γί-
νονται δεκτές εναλλακτικές
προσφορές. Δεν γίνονται δεκτές
προσφορές μόνο για μέρος του αν-
τικειμένου της σύμβασης.
9. Η Προθεσμία περαίωσης έργου
είναι ΠΕΝΤΕ (5) ΜΗΝΕΣ από την
ημερομηνία υπογραφής της σύμβα-
σης (συμφωνητικού).
10. Προϋποθέσεις συμμετοχής:

α. Στον διαγωνισμό γίνονται δε-
κτοί οικονομικοί φορείς και ενώσεις
αυτών σύμφωνα με το άρθρο 21 της
Διακήρυξης.

β. Οι προσφέροντες που είναι εγ-
κατεστημένοι στην Ελλάδα πρέπει

να είναι εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ
στην Α2 τάξη και άνω για έργα κα-
τηγορίας Οικοδομικών και Ηλεκτρο-
μηχανολογικών (Η/Μ). 

γ. Οι προσφέροντες από άλλα
κράτη πρέπει να τηρούν τις προϋπο-
θέσεις σύμφωνα με το άρθρο 23.4
της Διακήρυξης.
11. Είδος διαδικασίας ανάθεσης:
Ανοικτή Διαδικασία με επιμέρους
ποσοστά έκπτωσης.
12. Κριτήριο Ανάθεσης: η πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά μόνο βάσει τιμής.
13. Η δημοπρασία θα γίνει την 16
του μηνός Μαΐου 2017, ημέρα Τρίτη
και ώρα 10π.μ. (λήξη επίδοσης προ-
σφοράς) στην Αεροπορική Βάση
Δεκέλειας ενώπιον της αρμόδιας
επιτροπής.
14. Η παραλαβή των προσφορών θα
γίνει από την αρμόδια επιτροπή, η
οποία θα ορισθεί από την Δημοπρα-
τούσα Αρχή.
15. Διευκρινήσεις επί των προσφορών:

α. Ο προσφέρων δεσμεύεται από
την προσφορά του για χρονικό διά-
στημα έξι (6) μηνών.

β. Η αποσφράγιση των προσφο-
ρών θα γίνει την 16 Μαΐου 2017 στο
γραφείο υποβολής των προσφορών
(αμέσως μετά την λήξη υποβολής
των προσφορών).

γ. Κατά την αποσφράγιση των
προσφορών επιτρέπεται να παρί-
στανται όλοι οι ενδιαφερόμενοι.
16. Οι προσφορές συντάσσονται
στην ελληνική γλώσσα.
17. Αρμόδιο όργανο για την κατά-
θεση ένδικων μέσων κατά την δια-
δικασία του διαγωνισμού σύμφωνα
με τις κείμενες διατάξεις του
ν.4412/16 και το άρθρο 4.3 της  Δια-
κήρυξης.
18. Ημερομηνία αποστολής της
προκήρυξης: Τρίτη 11 Απριλίου
2017
19. Οι κρατήσεις υπέρ τρίτων
(πέραν της παρακράτησης φόρου
εισοδήματος) σύμφωνα με το
άρθρο 33 της Γ.Σ.Υ. και 6 των ειδι-
κών όρων της Ε.Σ.Υ. ανέρχονται σε
10,06216%.
Σμχος (Ι) Αλέξανδρος Μαρίνος
Δκτης 123ΣΤΕ

Ακριβές Αντίγραφο
Υπσγος (ΜΕ) Ντεντόπουλος Θ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
«ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΞΕΝΩΝΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΔΩΡΕΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ & ΑΧΙΛΛ. ΚΑΡAΤΖΑ
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ»
Ταχ.Δ/νση: Λητούς 20 - Τ.Κ.: 16671 Βουλιαγμένη
e-mail:xenonasvouliagmenis@gmail.com, Τηλέφωνο: 210 8962618-19

ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014

Διακηρύξεις 

Διαγωνισμοί  

Tηλ. 210 8959.004,

210 6030.655

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
«ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΞΕΝΩΝΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ - ΔΩΡΕΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ &
ΑΧΙΛΛ. ΚΑΡAΤΖΑ
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ»
Ταχ.Δ/νση: Λητούς 20, Τ.Κ.: 16671 Βουλιαγμένη
e-mail:xenonasvouliagmenis@gmail.com, Τηλέφωνο: 210 8962618-19

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-
ΕΞΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017 ΤΟΥ ΝΠΔΔ «ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΞΕΝΩΝΑ
ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΔΩΡΕΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ & ΑΧΙΛΛ. ΚΑΡAΤΖΑ
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ»

- Ο ως άνω προϋπολογισμός ψηφίσθηκε με την υπ' αριθμ. 12/24-11-2016
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος με ΑΔΑ ΩΞΖ5ΟΡ3Ν-
ΛΔΛ και την υπ' αριθμ. 576/14-12-2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβου-
λίου του Δήμου Βάρης- Βούλας- Βουλιαγμένης με ΑΔΑ 7209ΩΨΖ και
επικυρώθηκε με την υπ αριθμ. πρωτ. 4471/1673/15-3-2017 απόφαση του
Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.
- Δημοσίευση σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρ.159 του
Ν.3463/2006 και της παρ. 6 του άρθρ. 266 του Ν.3852/2010.
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Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή

για τα παιδιά SOS 1056
Για οποιοδήποτε περιστατικό αφορά σε παιδί θύμα

βίας καλέστε στην «Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή για

τα παιδιά SOS 1056».

Για συμβουλευτική υποστήριξη σε παιδιά και ενήλι-

κες καλέστε την «Ευρωπαϊκή Γραμμή Υποστήριξης

Παιδιών 116111».

ΠΩΛEIΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΟ 

ΠΩΛΕΙΤΑΙ Οικόπεδο στη Βούλα, περιοχή

Εξοχή 880μ. γωνιακό με παλαιά μονοκα-

τοικία τηλ. 6979776467.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΚΙΝΗΤΟ

Στην Κερατέα σε κεντρικό σημείο πωλεί-

ται Πολυκατοικία σε κατάσταση ημιτελής

σε τρία επίπεδα, σύνολο 200 τ.μ. σε άρι-

στη ποιότητα κατασκευής.

Κόστος 150.000 ευρώ. Πωλείται 85.000

ευρώ με ευκολίες.

Τηλ. 2292022079 Ιδιοκτήτης.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ  στο ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΑΚΙΝΗΤΟ στο Μαρκόπουλο

Μεσογαίας, στην περιοχή ΒΙΕΝΤΖΙ, εννέα

στρεμμάτων με αποθήκη  600τμ και πατάρι

200τ.μ. Τηλέφωνα  2299022382 & 2299022225 

ΚΑΛΕΣΜΑ ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ

Συνταξιούχος ηλικιωμένος με δικό μου σπίτι,

μορφωμένος και ευγενής ζητώ ΜΟΝΙΜΗ και

σοβαρή γνωριμία με γυναίκα 60-65 ΕΥΣΩΜΗ

ως πολύ εύσωμη ΜΗ ΚΑΠΝΙΣΤΡΙΑ σε καλή

υγεία. Οικονομικό αδιάφορο. 

ΤΗΛ. σταθερό 2292022079

ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Ο ΔΡΙΒΑΣ ΜΗΝΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ και της ΣΟΦΙΑΣ,

το γένος ΔΡΙΚΟΥ, που γεννήθηκε στο ΛΑΥΡΙΟ Ατ-

τικής και κατοικεί στο Λαύριο Αττικής και η

SAMOYLOVA (ΣΑΜΟΪΛΟΒΑ) ΖΙΝΑΙDΑ (ΖΙΝΑΪΝΤΑ)

του ΑΛΕΞΕΪ και της ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑ, το γένος ΣΟΜ-

ΠΑΚΙΝΑ, που γεννήθηκε στο ΝΟΒΟ-ΜΙΧΑΪΛΟΒΣΚΟ-

ΓΙΑ ΡΩΣΙΑΣ και κατοικεί στο Λαύριο Αττικής θα

τελέσουν το γάμο τους που θα γίνει στο Δημαρχείο

Λαυρεωτικής στην Αττική.

ΓΑΜΟΙ
Όλοι πρέπει να πάθαμε ένα σοκ βλέποντας το λογαρια-

σμό της ΔΕΗ αυτό τον περασμένο μήνα. Ιδιαίτερα φοι-

σκωμένοι είτε ως προκαταβολή είτε ως εκκαθαριστικοί.

Και εκεί που ψαχνόμαστε γιατί τόσα πολλά ευρώ, μάθαμε

ότι την κοινωνική πολιτική της κυβέρνησης την πληρώ-

νουν οι πολίτες που πληρώνουν τη ΔΕΗ!

Ο τρόπος, δηλαδή, που κοστολογούν όλοι οι προμηθευ-

τές ρεύματος (ΔΕΗ και ιδιώτες), τις χρεώσεις που πλη-

ρώνουμε όλοι για να καλύψουμε τα επιπλέον κόστη

ηλεκτροδότησης το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (ΚΟΤ),

τις Υπηρεσίες Κοινής Ωφελείας (ΥΚΩ) καθώς και άλλα

επιδοτούμενα τιμολόγια. Όλα αυτά τα κόστη πληρώνον-

ται από τους συνεπείς καταναλωτές. Και δεν πληρώνον-

ται ως πάγια, αλλά κλιμακωτά ανάλογα με τις

κιλοβατώρες που έχουμε κάψει.

Τις ΥΚΩ τις πληρώνουμε από το 2012 με νόμο που ψηφί-

στηκε από την τότε κυβέρνηση. 

Παράδειγμα, για κατανάλωση έως και 1.600 κιλοβατώρες

η χρέωση των ΥΚΩ είναι 0,00699 ευρώ ανά κιλοβατώρα.

Στην επόμενη κλίμακα, 1.601-2.000 κιλοβατώρες, η χρέ-

ωση είναι 0,01570 ευρώ και πάει λέγοντας.

Με την αλλαγή κλίμακας όλη η ενέργεια από την πρώτη

κιλοβατώρα επιβαρύνεται με την υψηλή χρέωση ΥΚΩ.

Για παράδειγμα, καταναλωτής που ξεπερνάει τις 1.600 κι-

λοβατώρες το τετράμηνο πάει στις 3.000 και πληρώνει

για ΥΚΩ σε όλες τις κιλοβατώρες αυξημένο ποσό, δη-

λαδή  119,61 ευρώ και με τον ΦΠΑ (13%) 135,6 ευρώ. 

ΑΜΕΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

POS ΓΙΑ 85 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ & 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Υπεγράφη η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) των

υπουργείων Οικονομικών και Οικονομίας με την οποία

καθορίζονται οι κατηγορίες επαγγελμάτων και επιχειρή-

σεων που υποχρεούνται, εντός τριών μηνών, να εγκατα-

στήσουν POS και να αποδέχονται μέσα πληρωμής με

κάρτα σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4446/2016. 

Όσοι προβούν σε έναρξη δραστηριότητας, κατά τη διάρ-

κεια των τελευταίων τριάντα (30) ημερών προ της παρέ-

λευσης της ως άνω προθεσμίας οφείλουν να

συμμορφωθούν εντός 4 μηνών από τη δημοσίευση της

ΚΥΑ. 

Όσοι προβούν σε έναρξη δραστηριότητας ή στη σχετική

μεταβολή μετά την παρέλευση της ως άνω προθεσμίας,

οφείλουν να συμμορφωθούν εντός μηνός από την

έναρξη ή τη μεταβολή.

Στους παραβάτες επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο

ύψους χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ.

Υποχρεωτική αργία 

η Πρωτομαγιά

Με απόφαση της υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής

Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Έφης

Αχτσιόγλου (ΦΕΚ τεύχος 2ο, αρ.φ. 1307/13.4.17), κα-

θορίζεται η 1η Μαΐου 2017 ως ημέρα υποχρεωτικής

αργίας για όλα τα καταστήματα, τις βιομηχανίες, βιο-

τεχνικές επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες

γενικά, οι οποίες αργούν κατά τις Κυριακές.

Στην ανάκληση συνολικά 37 καλλυντι-

κών προϊόντων για λόγους ποιότητας,

προχωρά ο Eθνικός Οργανισμός Φαρ-

μάκων (ΕΟΦ), κατόπιν αναφορών, τα

παιδικά προϊόντα με την ονομασία:

“Baby wipes, fresh scented” και την

αντηλιακή κρέμα “Nivea Sun Kids”.

Είναι μεγάλη παρτίδα προϊόντων που

χρησιμοποιούν για την καθημερινή

υγιεινή των παιδιών κυρίως, και γι’

αυτό θα πρέπει να γνωρίζουμε.

Άρωμα Eau de Toilette Μάρκα: CUBA

ORIGINAL by PARFUMS DES

CHAMPS  Όνομα: CUBA GOLD FOR

MEN 

Αρωμα Eau de Toilette Μάρκα: Shirley

May  Όνομα: Women

in Green

Αρωμα Eau de Parfum (όνομα Miss

AMERICA) μάρκα άγνωστη

Προϊόν περιποίησης επιδερμίδας

Μάρκα: ANAZWINA  Όνομα: BOUE DE

LA ME MORTE ('Dead sea mud') 

Αντηλιακή κρέμα για παιδιά

Μάρκα:Nivea Όνομα:Nivea Sun Kids 

Χρωματιστή πούδρα Μάρκα: HOLI-

RAUSCH 

Ξεβαφτικό νυχιών Μάρκα: DAEWON

COSMETICS  Όνομα: BNC Remover 

Αντηλιακό Μάρκα: Aloha Όνομα:

Άγνωστο 

Προϊόν βαφής μαλλιών Μάρκα: Profix

Organics 

Βαφή μαλλιών Μάρκα: Creme of Na-

ture Όνομα: Colors 

Λοσιόν σώματος Μάρκα: Ultra Glow

Όνομα: COCOA BUTTER LOTION 

Λοσιόν σώματος Μάρκα: CPK-BIO /

Naturfyt-BIO Όνομα: 

CANNABIOS

Κρέμα χεριών Μάρκα: UN été en

provence/SB 

Σαμπουάν με βότανα Μάρκα: BON Bio

Organic & Natural Auroville Όνομα:

Bylinny Sampon 

Βρεφικά μαντηλάκια Μάρκα: Baby ten-

der Όνομα: Baby wipes, fresh scented 

Αποσμητικό Μάρκα: NATURA AMICA

Όνομα: Deo Vapo Naturale 

Οδοντόκρεμα Μάρκα: VICCO Όνομα:

Dentifrice Ayurvedique Aux 20 Plantes 

Σαμπουάν και τζελ μπάνιου

Μάρκα:DELKAM Όνομα: Hello Kitty

Shampoo & Bath gel 

Αφρόλουτρο Μάρκα: Botanica Όνομα:

Foam Bath Honey Drizzler 

Ο ΕΟΦ τονίζει ότι πρέπει να γίνει Ανά-

κληση του  προϊόντος από τους  τελι-

κούς χρήστες και απόσυρση του

προϊόντος  από την αγορά.  

Σύμφωνα με την απόφαση:

«Η παρούσα απόφαση αποτελεί προ-
ληπτικό μέτρο για την προάσπιση της
Δημόσιας Υγείας. Οι εταιρείες που
πραγματοποιούν τη διακίνηση των
προϊόντων στην Ελληνική Αγορά
οφείλουν να επικοινωνήσουν με τους
αποδέκτες των προϊόντων για την
εφαρμογή της σε εύλογο χρονικό διά-
στημα», σημειώνει συγεκριμένα ΕΟΦ.

Ανάκληση συνολικά 37 καλλυντικών προϊόντων

“Ηλεκτροσόκ” από τους λογαριασμούς της ΔΕΗ!
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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

Το Εθνικό Ινστιτούτο των ΗΠΑ για το Σακχαρώδη Δια-

βήτη, τα Νοσήματα του Πεπτικού και των Νεφρών

(NIDDK) πολύ πρόσφατα ανακοίνωσε τη χρηματοδό-

τηση τεσσάρων νέων δοκιμών με στόχο την περαιτέρω

ανάπτυξη του αυτοματοποιημένου συστήματος παράδο-

σης ινσουλίνης που είναι ευρύτερα γνωστό ως  κύκλωμα

«κλειστού βρόχου» ή «τεχνητό πάγκρεας» για τα άτομα

με Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 1.

Αρχίζοντας το 2017-2018, το ινστιτούτο θα κατευθύνει

περίπου $ 41 εκατομμύρια για τη χρηματοδότηση των

έργων, τα οποία «έχουν σχεδιαστεί για να είναι πιθανόν
τα τελευταία βήματα μεταξύ των δοκιμών των πλήρως
αυτοματοποιημένων συσκευών και της εφαρμογής τους
για καθημερινή χρήση,» σύμφωνα με μια δήλωση από το

ινστιτούτο.

Οι νεότερες αυτές δοκιμές είναι καίριας σημασίας

καθώς όπως και μία πρόσφατη δημοσίευση στο περιο-

δικό Lancet σημειώνει, οι περισσότερες μελέτες μέχρι

και σήμερα με στόχο τη δημιουργία του τεχνητού παγ-

κρέατος ήταν μικρές και δεν διέθεταν στοιχεία για ση-

μαντικές υποομάδες ασθενών.

Δύο από τις νέες δοκιμές θα έχουν ως στόχο την περαι-

τέρω βελτίωση του συστήματος  Minimed 670G που ανα-

πτύχθηκε από τη Medtronic, την κατασκευάστρια

εταιρεία του λεγόμενου «υβριδικού» σύστηματος κλει-

στού βρόχου που έχει εγκριθεί για χρήση σε ασθενείς

από 14 ετών και πάνω από την Αμερικανική Υπηρεσία

Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) από το Σεπτέμβριο του

2016 και αναμένεται να κυκλοφορήσει ευρέως στις ΗΠΑ

από την άνοιξη του 2017.

Η συγκεκριμένη συσκευή ανταποκρίνεται τόσο σε χα-

μηλά όσο και υψηλά επίπεδα γλυκόζης στο αίμα και χα-

ρακτηρίζεται ως το πρώτο «τεχνητό πάγκρεας».

Ωστόσο, δεδομένου ότι οι ασθενείς πρέπει να εισάγουν

πληροφορίες σχετικά με τα γεύματα με βάση τις οποίες

η συσκευή παραδίδει δόσεις ινσουλίνης, ονομάζεται

«υβριδική» και όχι ένα σύστημα πλήρως αυτοματοποι-

ημένου κλειστού βρόχου.

Το σύστημα περιλαμβάνει μία υποδορίως τοποθετημένη

συσκευή συνεχούς καταγραφής  γλυκόζης που μετρά τα

επίπεδα της γλυκόζης κάθε 5 λεπτά και μία αντλία ιν-

σουλίνης που εμφανίζει τα επίπεδα της γλυκόζης και πα-

ραδίδει την ινσουλίνη με βάση αυτές τις τιμές. Πριν από

τα γεύματα, οι ασθενείς συνεχίζουν να μετρούν τους

υδατάνθρακες της τροφής τους και να καταχωρoύν τις

πληροφορίες αυτές, έτσι ώστε το σύστημα να μπορεί να

υπολογίσει την απαιτούμενη δόση bolus.

Η έγκριση του FDA βασίστηκε σε δεδομένα από 124

ασθενείς με Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 1, ηλικίας 14

έως 75 ετών, που έδειξαν ότι φορώντας τη MiniMed 670

G για 3 μήνες, είχαν χαμηλότερα ποσοστά τόσο υπο-

γλυκαιμίας όσο και υπεργλυκαιμίας με μικρότερη γλυ-

καιμική μεταβλητότητα σε σχέση με την αρχική τιμή των

δεδομένων.

Κατά τη διάρκεια αυτής της μελέτης, τα επίπεδα της

γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης μειώθηκαν από 7,4%

κατά την έναρξη στο 6,9%, και το ποσοστό των τιμών

της γλυκόζης του αισθητήρα εντός του εύρους στόχου

μεταβλήθηκε από 66,7% κατά την έναρξη σε 72,2%. Δεν

αναφέρθηκαν σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες, διαβη-

τική κετοξέωση, ή σοβαρή υπογλυκαιμία έχουν αναφερ-

θεί.

Τα στοιχεία αυτά δημοσιεύτηκαν πρόσφατα στο περιο-

δικό της Αμερικανικής Ιατρικής Ένωσης (Journal of

American Medical Association).

Η MiniMed 670 G της Medtronic έχει χαρακτηριστεί ως

μια “συντηρητική στρατηγική”, λόγω της συνεχιζόμενης

ανάγκης από τους ασθενείς να υπολογίζουν τους υδα-

τάνθρακες στη διατροφή τους, διατηρώντας έτσι το πε-

ριθώριο σφάλματος στη δοσολογία της ινσουλίνης.

Μία άλλη μελέτη από το Εθνικό Ινστιτούτο των ΗΠΑ για

το Σακχαρώδη Διαβήτη θα διερευνήσει ένα σύστημα

γνωστό ως InControl, ανεπτυγμένο  από διάφορους κα-

τασκευαστές, ενώ μία τέταρτη μελέτη το σύστημα γνω-

στό ως dual-hormone “βιονικό πάγκρεας” με την

εμπορική ονομασία iLet από την Beta Bionics.

Η συσκευή αυτή έχει ως πρωτεργάτη της τον Edward

Damiano, μηχανολόγο βιοιατρικής τεχνολογίας στο Πα-

νεπιστήμιο της Βοστώνης και πατέρα παιδιού με Σακχα-

ρώδη Διαβήτη τύπου 1.

‘Εως και σήμερα συνεχίζονται οι  κλινικές δοκιμές της

συσκευής iLet με πολύ ενθαρρυντικά αποτελέσματα. H

συσκευή χαρακτηρίζεται ως dual-hormone γιατί χρησι-

μοποιεί ταυτόχρονα τόσο ινσουλίνη όσο και γλυκαγόνη

σε συνδυασμό με μία συσκευή συνεχούς καταγραφής

γλυκόζης, έχοντας ως απώτερο σκοπό να μη χρειάζεται

καμία χειροκίνητη δράση ή υπολογισμός από τον

ασθενή.

Οι παραπάνω μελέτες, θα διεξαχθούν σε ασθενείς σε

συνθήκες της καθημερινότητας, αξιολογώντας παρά-

γοντες, όπως η ασφάλεια, η αποτελεσματικότητα, η

χρηστικότητα, η σωματική και συναισθηματική υγεία των

συμμετεχόντων, και το κόστος.

Όλες οι μελέτες θα διεξαχθούν σε εθνικό επίπεδο εκτός

από μία πολυεθνική. Ο αριθμός των ατόμων που θα συμ-

μετέχουν θα  κυμαίνεται μεταξύ 100-340 νέων και ενή-

λικων με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1. Οι δοκιμές θα

διαρκέσουν από 3 μήνες έως 1 έτος.

Για πολλούς ανθρώπους με Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου

1, η δημιουργία ενός επιτυχούς, πλήρως αυτοματοποι-

ημένου τεχνητού παγκρέατος σημαίνει μια ζωή πιο

ελεύθερη από τους απαραίτητους συχνούς ελέγχους

της γλυκόζης του αίματος ή των πολλών δόσεων ινσου-

λίνης κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Σχεδόν 100 χρόνια από την ανακάλυψη της ινσουλίνης,

η επιτυχημένη υλοποίηση του  τεχνητού παγκρέατος θα

αποτελέσει άλλο ένα τεράστιο βήμα προς την καλύτερη

υγεία για τα άτομα με Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 1.

Φιλία Δημητριάδη MD, FAAP, Παιδοενδοκρινολόγος- Παιδο-

διαβητολόγος, Λέκτορας Πανεπιστημίου Drexel, ΗΠΑ,

http://www.pedsendo.gr,https://www.linkedin.com/in/filia-dimitriadi-

md-faap-a0640978/

http://www.armonia-zoi.gr

Τεχνολογικές Εξελίξεις προς το Τεχνητό Πάγκρεας

Εθελοντές γιατροί στα 3Β

Στα πλαίσια της συνεχούς φροντίδας της υγείας των

μελών των ΚΑΠΗ του Δήμου 3Β, με σκοπό την πρόληψη,

την ενημέρωση,  για το μήνα ΑΠΡΙΛΙΟ 2017 το πρόγραμμα

Εθελοντών Γιατρών θα είναι το εξής:

H Εθελόντρια Eιδική Παθολόγος Αγγελική Παπαμιχάλ την

Πέμπτη 27 Απριλίου 10:00 π.μ. - 11:30 π.μ θα βρίσκεται

στο ΚΑΠΗ Βούλας

Oι Εθελοντές Ιατροί - Ειδικοί Παθολόγοι Νικόλαος Σου-

λιώτης και Ευσταθία Σορολή θα δέχονται τα μέλη των

ΚΑΠΗ Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης στο ιατρείο τους στη

Λεωφ. Βάρης 6 - ΤΗΛ 212 1053500 κάθε Τετάρτη από

16:00-18:00 (κατόπιν ραντεβού) .

Η Εθελόντρια Κλινική Διαιτολόγος Μουγκρίδου Μαρίνα θα

δέχεται τα μέλη των ΚΑΠΗ τη Δευτέρα 24 Απριλίου από

τις 10.00 έως τις 11.30 στο ΚΑΠΗ Βούλας. Οι συναντήσεις

γίνονται μόνο κατόπιν Ραντεβού στο τηλέφωνο: 210-98

39 350.

Οι επισκέψεις είναι δωρεάν εφόσον δεν ξεπερνούν σε συ-

χνότητα τη μία φορά μήνα.

Ιατρείο διακοπής καπνίσματος: 

Ο Εθελοντής Ιατρός – Πνευμονολόγος Λεωνίδας Πιλιλί-

τσης, σε συνεργασία με την Κοινωνική Υπηρεσία του

Δήμου συνεχίζει δωρεάν τις ομάδες διακοπής καπνίσμα-

τος. Για πληροφορίες και συμμετοχές απευθυνθείτε στο

τηλέφωνο : 2132019914.

Aνοσορύθμιση και Ανοσοενίσχυση

κατά του καρκίνου, με τη βοήθεια

της ομοτοξικολογίας

Ανοιχτή ενημέρωση -  συζήτηση προγραμματίζει ο

γιατρός Χρήστος Σκαρλάτος στο ιατρείο του, Αγγ.

Μεταξά 11 Γλυφάδα, την ΠΕΜΠΤΗ 11 Μαΐου, ώρα

6.μ.μ.

Δηλώστε συμμετοχή στο 2111838.124 (10-14) καθη-

μερινές. Περιορισμένος αριθμός, θα τηρηθεί σειρά

προτεραιότητας με ελεύθερη είσοδο.
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Δύο αθλητές του Ναυτικού Ομίλου Κατοίκων Βου-

λιαγμένης προκρίθηκαν ως  μέλη της Εθνικής Ομά-

δος των κατηγοριών Laser 4,7 και optimist. Είναι η

Αννα Νικολάου και ο Γεώργιος Πουζμπούρης από

την κατηγορία  Laser 4,7 και ο Ιάκωβος Δέδες Ντεν-

τόπουλος στην κατηγορία  optimist.

Αξίζουν πολλά συγχαρητήρια στα παιδιά και ευχή

για μεγαλύτερες ακόμα διακρίσεις, αλλά και στους

προπονητές τους Βεργινάδη Παναγιώτη και Πιπε-

ράκη Χάρη

Επιτυχίες - διακρίσεις και

πάλι για τον Ν.Ο.Κ.Β.

Ο Γιάννης  Σγουρόπουλος και η ‘Ελλη Φίσερ ήταν οι

απόλυτοι πρωταγωνιστές στα ατομικά αγωνίσματα του

Πανελλήνιου Πρωταθλήματος, που ολοκληρώθηκε με

επιτυχία το μεσημέρι της Μεγάλης Δευτέρας στην  Κα-

βάλα.

Η  αθλήτρια του ΑΟ  ΑΡΗΣ 2006, που ως γνωστόν από

το καλοκαίρι συνδυάζει άθλημα και σχολείο στη Γερμα-

νία, ανέβηκε στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου στο απλό

νεανίδων για πρώτη φορά στην καριέρα της. 

Πρόσθεσε έτσι  και αυτό τον τίτλο στο απλό μετά από

εκείνους στις παγκορασίδες (2012-2013) και στο απλό

κορασίδων (2014,2016).

Επιπλέον, η Φίσερ πρώτευσε και στο διπλό νεανίδων με

την συμπαίκτριά της στον  ΑΡΗ 2006 (και αντίπαλό της

στον τελικό του απλού) Ιωάννα Γερασιμάτου.

Στον  απλό νεανίδων επικράτησε το νούμερο 4.

Η 16 χρονη  ‘Ελλη Φίσερ έχασε  εύκολα το 1ο σετ από

την συμπαίκτριά της Ιωάννα Γερασιμάτου, αλλά βελτιώ-

θηκε άμεσα και τελικά πήρε την νίκη με 4-2 σετ.

Στην τετράδα η νέα πρωταθλήτρια Ελλάδας (που ήταν

παρούσα και στον περυσινό τελικό, ούσα κορασίδα

ακόμη, είχε μεγάλο ντέρμπι με την Ελισάβετ Τέρπου

(του ΟΣΦΠ) όπου τελικά νίκησε με 4-3 σετ, ενώ η Γερα-

σιμάτου (του ΑΟ ΑΡΗΣ 2006), Νούμερο 1, απέκλεισε

την περτσινή πρωταθλήτρια του αγωνίσματος Ελένη

Σοφρά με 4-1.

Για να φτάσει μέχρι τον τελικό η Φίσερ πήρε αρχικά την

1η θέση στο 4ο γκρουπ λυγίζοντας την Αφροδίτη Αθα-

νασοπούλου και την Μαίρη Κουκουτού με 3-0 σετ.

Στον γύρο των 16 απέκλεισε με 3-0 σετ την Αλεξάνδρα

Τσακαλίδου και στις 8 ξανά  την Γεωργία Χατζάκη με 3-

0. Η Γερασιμάτου ( επίσης του ΑΟ ΑΡΗ 2006) ήταν νι-

κήτρια στο 1ο γρούπ. Κατέβαλε με 3-0 την Ευαγγελία

Τρωαδίτη και την Ευαγγελία – Μαρία Οικονόμου . Στον

1ο γύρο του  ταμπλό ξεπέρασε τη Μαλαματένια Παπα-

δημητρίου με 3-0 και στον 2ο  την Αγγελίνα Δεβελέκου

επίσης με 3-0.

Στο διπλό νεανίδων το νούμερο 2 του ταμπλό, έκαμψε

την αντίσταση του 1ου  φαβορί. Οι αθλήτριες του ΑΟ

ΑΡΗΣ 2006  Γερασιμάτου και Φίσερ, που έχουν σημαν-

τική εμπειρία και από διεθνείς αγώνες, παρουσιάστηκαν

σε πολύ καλή κατάσταση και επιβληθήκανε και στους

τρεις αγώνες με 3-0 σετ. 

Στον τελικό νίκησαν δύσκολα με 12-10, 11-6, 11-9 τις

Ελισάβετ Τέρπου/ Ελένη Σοφρά. Οι τελευταίες είχαν ξε-

περάσει στα ημιτελικά με 3-2, τις άλλες αθλήτριες του

ΑΟ ΑΡΗΣ 2006, Ισαμπάλογλου/Πεχλιβανίδη.

Εκτός από την 1η  και 2η θέση στο Πανελλήνιο ατομικό

πρωτάθλημα νεανίδων και εκτός από την 1η και 3η θέση

στο διπλό νεανίδων, οι αθλήτριες τον ΑΟ ΑΡΗ 2006 κατέ-

κτησαν και την τρίτη θέση στο ομαδικό πρωτάθλημα, το

οποίο είχε κατακτήσει τις δύο προηγούμενες χρονιές.

Η ομάδα του Άρη που παρατάχθηκε με τις Ιωάννα Γερα-

σιμάτου, Έλλη Φίσερ, Ιφιγένεια Ισαμπάλογλου, Ιουλία

– Αναστασία Τσαγκάρη, Φοίβη Πεχλιμπανίδη, υπό την

τεχνική καθόδηγηση του Γιώργου Λιλή, έφτασε στα ημι-

τελικά, όπου συνάντησε την ομάδα του Δήμου Ταύρου.

Η  ατυχία χτύπησε την ομάδα της Βούλας, όταν το σκορ

μεταξύ των δύο ομάδων ήταν 2-2 και παιζόταν το τελευ-

ταίο παιχνίδι, το διπλό.

Μετά το 1ο σετ, που κέρδισε η Βούλα και  στην αρχή

του δεύτερου, «γύρισε» το πόδι της Φίσερ.

Σύμφωνα με τους κανονισμούς, έπρεπε μέσα σε δέκα

λεπτά να παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

Ξαναγύρισε στον αγώνα, αλλά φανερά αδύνατη στις κι-

νήσεις της δεν μπόρεσε μαζί  με την συμπαίκτριά της

Ισαμπάλογλου να κερδίσουν το τελευταίο παιχνίδι που

έχασαν με 3-1. 

Έτσι στον τελικό πέρασε η ομάδα του Ταύρου και ο ΑΟ

ΑΡΗΣ 2006 παρέμεινε στο χάλκινο μετάλλιο.

Πανελλήνιο Εφήβων/Νεανίδων Επιτραπέζιας αντισφαίρισης

Δύο χρυσά για τον Αρη Βούλας

Σκακιστικά Ατομικά Νεανικά

Πρωταθλήματα Αττικής 

H Περιφέρεια και η Ένωση Σκακιστι-

κών Σωματείων Νομού Αττικής

(Ε.Σ.Σ.Ν.Α.) συνδιοργανώνουν από

18 έως 23 Απριλίου 2017 τα Ατο-

μικά Νεανικά Πρωταθλήματα Αττι-

κής 2017, καθώς και το πρωτάθλημα

Εφήβων-Νεανίδων κάτω των 18

ετών. Οι αγώνες θα διεξαχθούν στις

πρώην Ολυμπιακές Εγκαταστάσεις

(γήπεδο beachvolley) παραλία Καλ-

λιθέας - Μοσχάτου, με ελεύθερη εί-

σοδο. Πρόκειται για μια από τις πιο σημαντικές

διοργανώσεις της Ε.Σ.Σ.Ν.Α., στην οποία θα αγωνι-

στούν περίπου 600 αθλητές και αθλήτριες, που ανή-

κουν σε σωματεία της Αττικής.
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Bike Challenge Tour 2017: 

Ένας ποδηλατικός γύρος

με διαφορετική προσέγγιση

Θα προπονηθείτε, θα ιδρώσετε, θα αγνισθείτε, θα κου-

ραστείτε, θα τερματίσετε. Θα απολαύσετε έναν συναρ-

παστικό αγώνα. Θα ποδηλατήσετε για τρεις ημέρες σε

μέρη «μαγικά» στην ανατολική Πελοπόννησο στο Bike

Challenge Tour 2017. Οι κόποι σας θα ανταμειφθούν με

τον καλύτερο τρόπο μια και θα βρεθείτε σε τόπους με

αξιοθέατα, που φημίζονται για την ιστορία, την πολιτι-

στική τους κληρονομιά και χαρακτηρίζονται ως γα-

στρονομικοί παράδεισοι. Όλα αυτά σε έναν αγώνα. Το

Bike Challenge Tour 2017 θα αποτελέσει μια εμπειρία

ζωής για όλους εκείνους που θα βρεθούν το τριήμερο

της Πρωτομαγιάς σε Τολό, Γαλατά, Λυγουριό και Επί-

δαυρο.

1η ημέρα (29 Απριλίου), Τολό – Ατομική Χρονομέ-

τρηση

2η ημέρα (30 Απριλίου) Γαλατάς, Τροιζήνα – Αγώνας

Αντοχής

3η ημέρα (Πρωτομαγιά) Λυγουριό, Επίδαυρος – Αγώ-

νας Αντοχής

Το 3o ΕΤΑΠ του Bike Challenge Tour 2017 ολοκληρώ-

νεται την 1η Μαΐου σε έναν από τους πλέον δημοφι-

λείς προορισμούς της Ελλάδας. Ο Δήμος Επιδαύρου

περικλείει περιοχές όπως η Αρχαία και η Νέα Επίδαυ-

ρος, το Λυγουριό και φυσικά το φημισμένο Αρχαίο Θέ-

ατρο της Επιδαύρου. Τα 80 χιλιόμετρα της διαδρομής

περνούν από όλα αυτά τα μέρη αλλά και μέσα από

πολλά γραφικά χωριά της περιοχής, όπως η Δήμαινα,

που φημίζεται για τις υπεραιωνόβιες ελιές της, το Αρα-

χναίο, την Γκάτζια, το Αγγελόκαστρο και Μετόχι. Μια

φυσική πίστα που περιέχει τα  πάντα. Θάλασσα, βουνό,

δάσος.

Το ιδανικότερο μέρος για να περάσει κάποιος την

ημέρα της Πρωτομαγιάς, «πιάνοντας» τον Μάη επισκε-

πτόμενος το Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου, απολαμ-

βάνοντας τον καφέ ή το φαγητό του δίπλα στη

θάλασσα στην Αρχαία ή στη Νέα Επίδαυρο. Αν είστε

πιο παραδοσιακοί, οι μεγάλες ταβέρνες στο Λυγουριό

σάς περιμένουν με ντόπια κρέατα ψημένα μπροστά

σας στα κάρβουνα. Και αν ο καιρός το επιτρέψει, το

πρώτο σας μπάνιο για φέτος ας είναι στη Νέα Επί-

δαυρο ή στην παραλία Γιαλάσι στην «Παλιά», όπως

αποκαλούν την Αρχαία Επίδαυρο, οι ντόπιοι. 

Πληροφορίες: www.why-n.gr/event/bike-challenge-tour-2017

O Σύλλογος Ιδιοκτητών Συλλεκτικών

Αυτοκινήτων (ΣΙΣΑ) διοργανώνει και

φέτος την αναβίωση του ιστορικού

αγώνα «Ανάβαση Βούλας», στον φη-

μισμένο «Κρεμασμένο Λαγό» την Κυ-

ριακή 23 Απριλίου στις 10.00. 

O αγώνας αυτός είχε εγκαταλειφθεί

για πολλές δεκαετίες και αναβίωσε

ξανά για πρώτη φορά την περασμένη

χρονιά και μάλλον καθιερώνεται σε

ετήσια βάση.

Η εκδήλωση που τελεί υπό την αιγίδα

του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμέ-

νης, θα διοργανωθεί με τη μορφή rally

sprint regularity, μια ήπια μορφή

«αγώνα», που προάγει την οδική

ασφάλεια και σέβεται το περιβάλλον

και τους κατοίκους της περιοχής, ενώ

οι συμμετέχοντες θα διαγωνισθούν

στην ίδια ειδική διαδρομή ακριβείας

τρεις φορές. Δικαίωμα συμμετοχής θα

έχουν επιλεγμένα ιστορικά αυτοκί-

νητα, ενώ θα υπάρχουν αγωνιζόμενοι

που το όνομα τους είναι συνδεδεμένο

με το θρύλο του Κρεμασμένου Λαγού.

Η εκκίνηση θα δοθεί το πρωί της Κυ-

ριακής στις 10:00 και ο αγώνας θα

αποτελείται από μία απλή διαδρομή

συνολικού μήκους 7 χιλιομέτρων και

από 1 ειδική διαδρομή ακρίβειας, που

θα εκτελεσθούν 3 φορές. 

Ο τερματισμός και η απονομή θα γί-

νουν στην πλατεία Άλσους, στον Άγιο

Νεκτάριο στο Πανόραμα Βούλας. 

Ρύθμιση κυκλοφορίας

Κατά τη διάρκεια του αγώνα, θα ισχύ-

σει ρύθμιση της κυκλοφορίας με το

δρόμο προς το νεκροταφείο να μονο-

δρομείται με ανοδική πορεία και η

επιστροφή να γίνεται μέσω του Πανο-

ράματος, με συνοδεία αυτοκινήτων

να δείχνουν το δρόμο, ενώ η διέ-

λευση των αυτοκινήτων στην Οδό Ζα-

κύνθου, από την Πλατεία Δαβάκη έως

την Οδό Υμηττού θα επιτρέπεται

μόνο στους κατοίκους. Επίσης, κατά

τη διάρκεια του αγώνα θα υπάρχει λε-

ωφορείο του Δήμου που θα εκτελεί

συνέχεια δρομολόγια από την Πλα-

τεία Άλσους προς το νεκροταφείο για

εξυπηρέτηση του κοινού και των θεα-

τών.

Ο Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγ-

μένης, Γρηγόρης Κωνσταντέλλος τό-

νισε πως ο Δήμος, μέσα από τον

αγώνα αυτόν θέλει να αναδείξει το

μοναδικό περιβάλλον της περιοχής

του Πανοράματος. Παράλληλα ενη-

μέρωσε πως όπως και πέρυσι, θα τη-

ρηθούν αυστηρά όλοι οι κανόνες

ασφάλειας και τα όρια ταχύτητας σε

καμία περίπτωση δεν θα υπερβαίνουν

αυτά που προβλέπει ο ΚΟΚ. Ενημέ-

ρωσε πως υπάρχουν αυστηρές κυρώ-

σεις για όσους δεν συμμορφώνονται.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

09:00-10:00 Συγκέντρωση και Διοικη-

τικός έλεγχος στην πλατεία Άλσους

στον Αγ. Νεκτάριο

10:00 1o Σκέλος

11:30 2o Σκέλος

13:00 3o Σκέλος

15:00 Ανακοίνωση τελικών αποτε-

λεσμάτων & απονομή επάθλων

Τα ωράρια των διαδρομών & ανασυγ-

κροτήσεων αναφέρονται στην εκκί-

νηση και στον τερματισμό του

πρώτου αυτοκινήτου. Το τελευταίο θα

διέρχεται περίπου μιάμιση ώρα μετά.

Για πληροφορίες και κανονισμό στα

τηλέφωνα 210 97.04.457 και

6945700040 Μιχάλης Μουζούκης ή

στην ιστοσελίδα του ΣΙΣΑ. Ο Σύλλο-

γος διατηρεί το δικαίωμα αλλαγών

για την καλύτερη ροή του προγράμ-

ματος.

Rally Sprint Regularity Βούλας - Κρεμασμένος Λαγός

Πρεμιέρα στο “Marathon European

Youth Cup 2017” (Ευρωπαϊκό Κύπελλο

Νέων), στο Δημοτικό Στάδιο της Νέας

Μάκρης έγινε τη Δευτέρα του Πάσχα

και οι αγώνες θα ολοκληρωθούν το

Σάββατο 22/04 με τη συμμετοχή (308

από 29 χώρες) των αυ-

ριανών πρωταγωνιστών -

πρωταθλητών της τοξο-

βολίας, με διοργανώτρια

την Ελληνική Ομοσπον-

δία Τοξοβολίας και τον

Δήμο Μαραθώνα. 

Η ελληνική Εθνική ομάδα

αποτελείται συνολικά

από 32 αθλητές –τριες

κατηγορίας Νέων Αν-

δρών, Νέων Γυναικών,

Εφήβων, Νεανίδων τόσο

στο Ολυμπιακό όσο και

στο Σύνθετο τόξο.  

Με την επίσημη τελετή

έναρξης που πραγματοποιήθηκε στο

αμφιθέατρο του ξενοδοχείου όπου

διαμένουν οι αποστολές, στο Μαρα-

θώνα, άνοιξε η αυλαία του Ευρωπαϊ-

κού Κυπέλλου Νέων της Τοξοβολίας,

το “Marathon European Youth Cup”. 

Κατά τη διάρκεια της τελετής παρέλα-

σαν οι αθλητές-εκπρόσωποι των 29

χωρών που λαμβάνουν μέρος στους

αγώνες, με σημαιοφόρο της ελληνικής

αποστολής τον αθλητή Παναγιώτη Κα-

τσαΐτη. Ξεχωριστό τόνο στη διαδικα-

σία έδωσε η παρουσία της Ναμίμπια

και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιρά-

των καθώς είναι οι μοναδικές συμμε-

τέχουσες χώρες που προέρχονται από

άλλες ηπείρους. 

Στον χαιρετισμό του ο πρόεδρος της

Ελληνικής Ομοσπονδίας Τοξοβολίας,

Πέτρος Συναδινός, αφού καλωσόρισε

τις αποστολές, σημείωσε: «Σας ευχα-
ριστούμε που μας τιμάτε με την πα-
ρουσία σας στο Ευρωπαϊκό Κύπελλο
Νέων. Στέλνουμε σε κάθε έναν αθλητή
και κάθε μία αθλήτρια τις καλύτερες
ευχές μας για επιτυχία στους αγώνες

που πραγματοποιούνται
στον Μαραθώνα, σε μία
περιοχή όπου η έκβαση
της ιστορικής μάχης κα-
θορίστηκε από τους το-
ξότες. Ας εμπνευστούμε
από τις Ολυμπιακές
ιδέες που πρεσβεύουν
την ίση συμμετοχή ανε-
ξάρτητα από φύλο, θρη-
σκεία, χρώμα και
ηλικία». 

Την έναρξη των αγώνων

κήρυξε ο αντιπρόεδρος

της Ευρωπαϊκής Ομο-

σπονδίας Τοξοβολίας, Χακάν Τσακίρο-

γλου. Η τελετή έκλεισε με

παραδοσιακούς χορούς από τοπικό

πολιτιστικό σύλλογο και ζωντανή μου-

σική από οργανοπαίκτη μπουζουκιού. 

Η αγωνιστική δράση έχει ελεύθερη εί-

σοδο για το κοινό όλες τις ημέρες της

διοργάνωσης. 

Ευρωπαϊκό Κύπελλο Νέων Toξοβολίας




