«Θάρσει. Λέγων τ’ αληθές ου σφαλείς ποτέ».
(= Εχε θάρρος. Όταν λες την αλήθεια, δεν θα κάνεις ποτέ λάθος)
Σοφοκλής, 496-406 π.Χ., Αρχαίος
Έλληνας φιλόσοφος

“Πατριώτες
εναντίον
Εθνικιστών”!

Κτηματολόγιο Δήμου Κρωπίας
Εξέταση ενστάσεων
Σελίδα 6

Η αντίφαση του Μακρόν

Αγώνες
ορεινού
Τριάθλου
στο Δήμο 3Β

(και των ημετέρων “μικρών”)
Κι επειδή είθισται στον νεο-«φιλελεύθερο» χρηματιστικό καπιταλισμό να «πετάει» ωραίες λέξεις, αλλάζοντας το εννοιολογικό τους περιεχόμενο, για
να δικαιολογήσει τις ανίερες
πράξεις του και να παρασύρει
τους ανίδεους και ευκολόπιστους, ας επισκεφθούμε τις λέξεις «πατριώτης» και «εθνικός» ή
«εθνικιστής».
Πατριώτης είναι εκείνος που
αγαπά, που είναι «δεμένος» με
του Κώστα
την πατρική γη. Κατά τον ΠτολεΒενετσάνου
μαίο (2ος αι. π.Χ.)1, ο όρος «πατριώτης» ήταν υποδεέστερος του όρου «πολίτης».
Κατά τον Σωκράτη όμως, από άλλη οπτική γωνία,
«η πατρίδα τιμάται περισσότερο και θεωρείται πιο
ιερή και από τη μητέρα και τον πατέρα ακόμη...»,2
για εκείνους που είναι διατεθειμένου ν’ αγωνιστούν
γι’ αυτήν.
Εχει βέβαια και την έννοια του γεννημένου ή καταγόμενου από την ίδια χώρα (κυρίως ως προσφώνηση – «πατριώτη»). Μάλλον μ’ αυτή την έννοια θα
την χρησιμοποίησε ο τραπεζίτης – ευρωπαϊστής
Μακρόν, αφού εναντιώνεται προς τους εθνικιστές.
Εθνικιστής: Ορθότερο είναι το «εθνικός», δηλαδή
εκείνος που ανήκει σε συγκεκριμένο έθνος· ο όρος
αποφεύγεται επειδή η χριστιανική θρησκεία τον
χρησιμοποίησε επιτιμητικά και κακώς, ως αντίθετόν
της - «ειδωλολάτρης»3.
Τον εθνικιστή χαρακτηρίζει η κοινή εθνική συνείδηση καταγωγής, ιστορίας και αγάπης προς την πατρογονική γη – την πατρίδα!
Συνέχεια στη σελ 2

Βάρκιζα Βουλιαγμένη
Αποκλεισμός
οδών
Σελίδα 11

Η Αθήνα χορεύει!!!
Σελίδα 5

Πανελλήνιο ρεκόρ για την
Ελλάδα στην τοξοβολία

3ήμερη Εκθεση
παραδοσιακών φορεσιών
στην Κερατέα

Σελίδα 22

Οδοιπορικό στα
Καφέ-Μπαρ της Βούλας
Σελίδα 16

H “Θέτις” στην Εθνική...
Σελίδα 22

Σελίδα 12

Διαβάστε μας και στο ιντερνετ: www.ebdomi.com
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«Πατριώτες
εναντίον Εθνικιστών
Συνέχεια από τη σελ. 1

Πώς γίνεται λοιπόν οι «πατριώτες» του Μακρόν να εναντιώνονται προς τους εθνικιστές των οποίων χαρακτηριστικό αποτελεί η αγάπη προς την πατρίδα; Ψιλά
γράμματα για τον Μακρόν που τον ενδιαφέρει, απλώς,
ο εντυπωσιασμός και η αντίθεσή του προς την Λεπέν
που προτάσσει τα συμφέροντα τής πατρίδας της έναντι
αυτής της Ευρωπαϊκής Ενωσης του νεοφιλελευθερισμού, της παγκοσμιοποίησης της κυριαρχίας του χρηματιστικού κυρίως, κεφαλαίου και του εθνομηδενισμού
της “διάλυσης των εθνών” χάριν της «σούπας», της ομογενοποίησης των λαών, που εξυπηρετεί τα συμφέροντα
του μεγάλου κεφαλαίου.
Η απόλυτη αντίφαση: πατριωτισμός εναντίον εθνικισμού: Είναι εξοργιστική η παραποίηση, η μετάλλαξη των
εννοιών, που επιχειρούν και σε μεγάλο βαθμό έχουν πετύχει οι «δεξαμενές (αρρωστημένης και εγκληματικής)
σκέψης» της αρπακτικής και ολοκληρωτικής παγκοσμιοποίησης.
Ο εθνικισμός έχει ποσοτική και ποιοτική διαφορά με τον
σωβινισμό. Τον άκρατο και άκριτο εθνοκεντρισμό και
την εχθρότητα έναντι των άλλων εθνών. Ο εθνικιστής
σέβεται τα άλλα έθνη για να εμπνεύσει το σεβασμό των
αλλοεθνών προς το δικό του έθνος, με στόχο την ειρήνη
και τη συνεργασία των λαών.

Διαβάστε ακόμη
Πολιτιστική Ανοιξη Παλλήνης

Σελ. 4

Οδύσσεια: Βιωματικές στιγμές με την
Σελ. 8
Ωραία Ελένη Γιάννης Κορναράκης
Ο Ανθρωπισμός Φαίδρα Φραγκομανώλη - ΚοκΣελ. 9

κόλα

Το μέλλον της ανθρωπότητας χωρίς
Σελ. 10
γλώσσα...
Επιστολές - Σχόλια

Σελ. 11

“Ο Τύραννος διχαζόμενος”

Πέτρου

Ιωαννίδη

Σελ. 14

Β’ πλαζ Βούλας: δεν θέλει κόπο,
θέλει τρόπο: Βασίλη Κασιμάτη
Σελ. 15
Ιατροδικαστικές υπηρεσίες
Ασκληπιείο Νοσοκομείο

στο
Σελ. 16

Κι ακόμα μεγαλύτερη διαφορά έχει ο εθνικισμός με το
ρατσισμό-ναζισμό, που θεωρεί το δικό του έθνος-φυλή
ανώτερο από τ’ άλλα και επιδιώκει να τα καθυποτάξει ή
να τα θέσει υπό τον έλεγχό του. (Όπως καταφανώς επιχειρείται στην Ε.Ε.).
Πόλεμο, λοιπόν, των «πατριωτών» έναντι των εθνικιστών κήρυξε ο 39χρονος Μακρόν, ενώ από την πλευρά
της η Λεπέν δήλωσε πως «αυτό που διακυβεύεται δεν
είναι τίποτα λιγότερο από μια άγρια παγκοσμιοποίηση
που απειλεί τον πολιτισμό μας».
Ακροδεξιά χαρακτηρίζεται η Λεπέν, γι’ αυτά και γι αυτά,
και «κεντρώος» ο Μακρόν!
Ο Μακρόν «καλός μαθητής», σε ιδιωτικά σχολεία
(«μπουρζουά» τα χαρακτηρίζει ο Τύπος), με σπουδές σε
ελιτίστικες πανεπιστημιακές σχολές, επίσης μπουρζουά.
Σπούδασε φιλοσοφία, έγινε επενδυτής τραπεζών και
πριν τρία χρόνια ήρθε η «θεία επιφύτιση» στον Πρόεδρο
Ολάντ, γυρίζοντας από ένα ταξίδι του στις ΗΠΑ, να τον
διορίσει Υπουργό Οικονομίας, Βιομηχανίας και Ψηφιακής πολιτικής, όπου ο Μακρόν προώθησε «μεταρρυθμίσεις» υπέρ των επιχειρήσεων.
Είναι παντρεμένος και «τρελά ερωτευμένος» από τα δεκαέξι του χρόνια, με την κατά εικοσιπέντε χρόνια μεγαλύτερή του -”μαμά” του- πρώην καθηγήτρια, Μπριζίτ
Τρονιέ, που του “χάρισε” τρία παιδιά και επτά εγγόνια,
από τον πρώτο της γάμο, μ’ έναν τραπεζίτη.
Δεν κάνουμε κουτσομπολιό με την ιδιωτική ζωή των ανθρώπων την οποία σεβόμαστε, αλλά μας ενδιαφέρει η
ψυχοσύνθεση των ανθρώπων που αναλαμβάνουν τις
τύχες του κόσμου. Και βεβαίως, μας ενδιαφέρουν οι
Γάλλοι που είναι “εταίροι” μας, όπως μας ενδιαφέρουν
και οι Άγγλοι και αναλόγως βεβαίως οι λοιποί.
Λοιπόν, επί του προκειμένου, η διάγνωση είναι εύκολη:
Ενα «καλό παιδί», κατά τα άλλα, από ευκατάστατη οικογένεια, που τον έστελνε σε «μπουρζουά» σχολεία και
ήταν καλός μαθητής και προκομμένος.
Το μόνο του «ολίσθημα» που δημιούργησε φυσικά, πανικό στη μητέρα του, ήταν ο έρωτάς του με την καθηγήτρια θεατρολογίας στα 16 του. Σαφέστατα πρόκειται για
Οιδιπόδειο σύμπλεγμα. Την ταύτισε αρχικά με τη μάνα
του, που στη συνέχεια την υποκατέστησε με την κατά
πολύ μεγαλύτερή του ερωμένη. Είναι ένα ρομαντικό ειδύλλιο, αφού αυτή ακολούθως χωρίζει και παντρεύεται
τον Μακρόν.
Από πολιτικής πλευράς ο συμπλεγματικός αυτός άνθρωπος είναι ένα ακόμη δημιούργημα του πολιτικού σωλήνα του τραπεζικού συστήματος, με γονίδια
«ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης» και παγκοσμιοποίησης.
Οι Γάλλοι επιλέγοντας τον Μακρόν, επιλέγουν την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδιακή Ενωση και τη νέα ήττα της Γαλλίας από τη συστηματική, επίμονη, άτεγκτη και
εκδικητική Γερμανία.
Μια βεντέτα που έχει αρχίσει από τους Ναπολεώντιους
ακόμη πολέμους, στην αυγή του 19ου αιώνα.
Όλοι έτρεξαν να συσπειρωθούν γύρω του και άλλοι
να τον συγχαρούν, παραβλέποντας ότι οι ψήφοι προς
τον Μακρόν προήλθαν από τα μεγάλα αστικά κέντρα
(Παρίσι, Μπορντό) και τις εύπορες περιοχές, ενώ της

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

Μαρίν Λεπέν προήλθαν από περιοχές με χαμηλά εισοδήματα και μεγάλη ανεργία.
Οι δηλώσεις συμπαράστασης και θριάμβου των ημέτερων “μικρών” και ασήμαντων, μού προξένησε στομαχικές συσπάσεις. Τί γλίτσα!
Ενας δήθεν «αντιφασιστικός» θρίαμβος, μιας διαβρωμένης και υπό εξαθλίωση Ευρώπης. Της Ε.Ε.της γερμανικής πειθαρχίας, της λιτότητας και της αρπαχτής που
καταφανέστατα πλέον, όλο και περισσότερο οι Ευρωπαίοι πολίτες το αντιλαμβάνονται.
Απόδειξη: Οι αντι-Ευρωπαϊκοί ψήφοι δεν ήταν μόνο
«πάνω από 40%», όπως έλεγαν τα συστημικά μέσα·
ήταν, είναι 46% και πάνω. Ιδού: Λεπέν 21,3%, συν 19,6%
ο “ακροαριστερός” Ζαν Λικ Μελανσόν, συν 4,7% ο εθνικιστής Νικ. Ντιπόν Ενιάν.
Όλοι αυτοί, οι μισοί Γάλλοι είναι ακροδεξιοί, φασίστες,
ξενοφοβικοί; Αν κάτι τέτοιο συμβαίνει, αν (ακρο)δεξιοί
και αριστεροί είναι ξενοφοβικοί και φασίστες ή έστω φασίζοντες, το πράγμα είναι άκρως ανησυχητικό!
Μάλλον όμως το αντίθετο συμβαίνει: Οι εθνοφοβικοί, οι
αρνησιπάτριδες ευρωπαϊστές μεταμφιέζονται σε «πατριώτες» και συκοφαντούν και παρασύρουν τους λαούς,
εκμεταλλευόμενοι τις ακρότητες «παραφυάδων», που
τις περισσότερες φορές καπηλεύτηκαν τα εθνικά ιδεώδη
και τα αγνά συναισθήματα πραγματικών εθνικιστών. Χαρακτηριστικό παράδειγμα από τη σύγχρονη ιστορία μας
είναι η κατηγορία των ανθρώπων εκείνων που συνεργάστηκαν με τους κατακτητές και πρόδιδαν και σκότωναν
τους πατριώτες, ή άλλων που συμπαρατάχθηκαν με
τους πρώτους, σε βαθμό δυσφήμισης του έθνους και του
εθνικισμού. Με τις υποκριτικές και ακραίες πράξεις τους
εξέθεσαν και διαστρέβλωσαν την ιδέα του έθνους, επιτυγχάνοντας να τη φορτίσουν αρνητικά και να την καταστήσουν αποκρουστική, σε μεγάλη μερίδα της
προοδευτικής κοινωνίας. Είναι οι πρώτοι, αυτοί οι τέως
εθνικιστές, που στο μεγαλύτερο μέρος τους μετατράπηκαν σε ακραίους ευρωπαϊστές, της νεοφιλελεύθερης
παγκοσμιοποίησης· ενάντια στο έθνος, ενάντια στην
πατρίδα, ενάντια στην ιστορία και τον πολιτισμό.
Αυτοί είναι οι πατριώτες του Μακρόν και των «μικρών»,
ανά την Ευρώπη και την Ελλάδα, πολιτικών. Αυτοί βγάζουν «γλώσσα» και μιλάνε για «φασίστες, λαϊκιστές και
αντιευρωπαϊστές»! Οι μηδίζοντες και οι Νενέκοι.
Κάποτε θα συνειδητοποιήσουμε ότι το χάσμα δεν βρίσκεται μεταξύ της «δεξιάς» και της «αριστεράς». Το
αληθινό αλλά έντεχνα καμουφλαρισμένο χάος βρίσκεται μεταξύ Ανθρώπων απ’ τη μιά κοινωνικών και ατομιστών (idiots) απ’ την άλλη. Μεταξύ παγκοσμιοποιητών
και εθνικών – της μεγάλης μας «οικογένειας» του
έθνους. Μεταξύ της παγκόσμιας «χαβούζας» του καπιταλισμού και του διεθνισμού, της συνεργασίας και φιλίας των λαών.
―――――――
1. Γ. Μπαμπινιώτη: Ετυμολογικό λεξικό.
2. Πλάτων: Κρίτων, 51β «Μητρός τε και πατρός και των άλλων προγόνων απάντων τιμιώτερον εστίν η πατρίς και σεμνότερον και
αγιώτερον και εν μείζονι μοίρα».
3. Ματθαίος ιη’, στ’ 7 κλπ.
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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.
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Το βιβλίο: “Η ζωή είναι πιο γλυκιά απ’ ότι νομίζεις”
έχει γράψει ο ενδοκρινολόγος γιατρός Κώστας Φαινέκος και παρουσιάζει με μυθιστορηματικό τρόπο,
όλα όσα σχετίζονται με την σύγχρονη θεραπευτική,
αλλά και την αποφυγή των επιπλοκών του Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 1 και τύπου 2.

ΚΩΣΤΑΣ ΦΑΙΝΕΚΟΣ

Η χρήση διηγηματικής γραφής, που συνδυάζει τις σημαντικές πλευρές της αντιμετώπισης του σακχαρώδη
διαβήτη με την πλοκή ενός διηγήματος, καθιστά την
ανάγνωση ευχάριστη χωρίς να αποστερεί τις απαραίτητες ιατρικές και νοσηλευτικές πληροφορίες η να
μειώνει την επιστημονική τους διάσταση.

Η νεαρή Κατερίνα ξυπνά από το κώμα σε ένα κρεβάτι
νοσοκομείου και έρχεται αντιμέτωπη με τη σκληρή
πραγματικότητα της διάγνωσης του σακχαρώδη διαβήτη.
Την εκπαίδευση και τις απαντήσεις στα εύλογα ερωτήματά της, όπως της αποφυγής των επιπλοκών, των
μορφών του διαβήτη, της μητρότητας και των επαγγελματικών της προοπτικών, συμπληρώνουν ο τελειόφοιτος της ιατρικής φίλος της, ο γενικός της
γιατρός και η ψυχολόγος. Με την εξέλιξη της ιστορίας αναδεικνύονται ο σημαντικός ρόλος της οικογένειας, του σχολείου και του κοινωνικού της
περιβάλλοντος.
Στα 20 κεφάλαια του βιβλίου αναφέρονται με εμπνευσμένη διηγηματική περιγραφή όσα πρέπει να γνωρίζουμε
για την θεραπεία, την πρόληψη, την
διατροφή, την άσκηση, την ψυχολογική στήριξη, αλλά
και τους πολύπλοκους μηχανισμούς, αυτής της
νόσου, που μετρά εκατομμύρια ασθενών σε όλο τον
κόσμο.
Η δύσκολη πορεία από το διαβητικό κώμα, στον
έρωτα και την προσωπική ευτυχία, γίνεται η αφορμή
για να καταλάβει ο αναγνώστης ότι υπάρχουν λύσεις
επειδή η ζωή είναι πιο γλυκιά από όσο νομίζουν οι
ασθενείς με διαβήτη.
Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Σκαραβαίος.
Εχει σχήμα 17Χ24, σελ. 112
τιμή 10 ευρώ
Zητήστε το στα Βιβλιοπωλεία

Aθήνα 2017
Κεντρική διάθεση : Εκδόσεις Σκαραβαίος, Στρ. Παπάγου 6 Βούλα 16673
Τηλ. 210 8959.004, 6937153052, press@ebdomi.com

Ο Κώστας Φαινέκος είναι γιατρός ενδοκρινολόγος.
Τελείωσε την ιατρική σχολή του πανεπιστημίου Αθηνών,
απέκτησε την ειδικότητα της ενδοκρινολογίας και διδακτορικό δίπλωμα στη μεγάλη Βρετανία.
Ίδρυσε το τμήμα ενδοκρινολογίας, μεταβολισμού και
διαβήτη στο Nοσοκομείο του Ερυθρού Σταυρού «Κοργιαλένειο-Μπενάκειο» το 1981, όπου διετέλεσε διευθυντής του, μέχρι το 2008 όταν συνταξιοδοτήθηκε.
Ασχολήθηκε ιδιαίτερα με το διαβήτη ερευνητικά, εκπαιδευτικά και διοικητικά, με τη δημιουργία γνωμοδοτικής
επιτροπής για το σακχαρώδη διαβήτη στο Yπουργείο
Yγείας, που είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία διαβητολογικών εξωτερικών ιατρείων και κέντρων σε όλη τη
Χώρα.
Kαι τώρα συγγραφέας με το βιβλίο “Η ζωή είναι πιο γλυκιά απ’ ότι νομίεις” παρουσιάζει με μυθιστορηματικό
τρόπο, όλα όσα σχετίζονται με την σύγχρονη θεραπευτική, αλλά και την αποφυγή των επιπλοκών του Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 1 και τύπου 2.
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ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ - Εφτά αρχές
στο να είναι κανείς ανίκητος
Οι “AHERUSIA” παρουσιάζουν τη θεατρική παράσταση “ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ - Εφτά αρχές στο να είναι
κανείς ανίκητος” από 5 Μαΐου 2017 στο Θέατρο της
Ημέρας
Ο Προμηθέας χαρίζει στους Ανθρώπους την Φωτιά και τον Λόγο
και τους βλέπει να προκόβουν καθώς εγείρονται από το Χάος.
Η Ανθρωπότητα συντάσσεται με τους Αθανάτους, στους πολέμους ενάντια στο σκότος, μα γρήγορα, το γειτόνεμα με τους
θεούς, θα κάνει τους Ανθρώπους να ποθήσουν την αθανασία και
την παντοδυναμία των θεών, ενώ παράλληλα θα τους κάνει να
μισήσουν την θνητότητα, την βραχυβιότητα και την εν γένει
φθαρτή τους φύση. Γρήγορα η τάση αυτή των Ανθρώπων θα
τους οδηγήσει στον φόβο και στην κάθε αποτρόπαιη πράξη που
ο φόβος μας οδηγεί καθώς μας δεσμώνει.

ΕΒΔΟΜΗ

Πολιτιστική Ανοιξη στο Δήμο Παλλήνης
Με στόχο την προώθηση της δημιουργικής έκφρασης
των κατοίκων της πόλης και ειδικά των νέων, ο Δήμος
Παλλήνης και η Κοινωφελής Επιχείρηση λειτουργούν σε όλη την διάρκεια της χρονιάς ποικίλα πολιτιστικά προγράμματα με την μορφή εργαστηρίων
τέχνης που αποτελούν σημείο αναφοράς στα πολιτιστικά δρώμενα της πόλης μας και στα οποία συμμετέχει ένας αρκετά μεγάλος αριθμός παιδιών, νέων και
μεγάλων.
Αποκορύφωμα της επιτυχούς λειτουργίας των προγραμμάτων αυτών αποτελεί η πραγματοποίηση των
εκδηλώσεων λήξης των προγραμμάτων χαρίζοντας
χρώμα πολιτισμού στον ερχομό της άνοιξης.

Αναλυτικά το πρόγραμμα
Παρασκευή 05/05 – Πολιτιστικό Κέντρο Γέρακα
19.00 – Συναυλία Μουσικής Σχολής Φιλαρμονικής

Ο Προμηθέας τότε, θα ορκίσει τους υπόλοιπους Αθανάτους
να πάψουν την συναναστροφή τους με τους θνητούς ενώ
παράλληλα αλυσοδένεται στον βράχο, "ενδυόμενος" τον
πόνο και την στέρηση, θέλοντας να δώσει ένα σκληρό μάθημα στην Ανθρωπότητα ωθώντας την να αναζητήσει ξανά
το σεβασμό προς την ίδια της την φύση.
Εδώ ξεκινά και η ιστορία του έργου, που περιγράφει το αβέβαιο ταξίδι των Ανθρώπων στην συνείδηση και την φρικτή
μαρτυρία του ευεργέτη Τιτάνα στον βράχο...
Παραστάσεις: 5, 7, 12, 13, 14, 19, 20, 21 Μαΐου 2017, 9 μ.μ.

ΘΕΑΤΡΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
Γεννηματά 20, Αμπελόκηποι, (Μετρό Πανόρμου)
τηλ. 2106929090, 2106995777, fax: 2106923470,
Τιμή εισιτηρίου: Γενική Είσοδος: 12€ / Ατέλεια: 8 € (Πολύτεκνοι / Άνεργοι / Φοιτητές / Ηθοποιοί)
Προπώληση εισιτηρίων: www.viva.gr

Εκδηλώσεις με το “Πανόραμα” Βούλας

“Εβίτα Περόν”
Ο Εξωραϊστικός Σύλλογος “Πανόραμα” Βούλας οργανώνει 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 Γεώργιο Λιχάδος, Περιήγηση και επίσκεψη με καραβάκι
στο Λιχαδονήσι.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 6937120050 6938209798

Κυριακή 07/05& Δευτέρα 08/05– Πολιτιστικό Κέντρο
«Οινοποιείο Πέτρου»
20.00 – Θεατρική Παράσταση «ΤΑ ΔΕΝΤΡΑ ΠΕΘΑΙΝΟΥΝ ΟΡΘΙΑ» του Αλεσάντρο Κασόνα σε σκηνοθεσία Νίκης Ζαρμποζάνη
Ομάδα Ενηλίκων– Θεατρικά Εργαστήρια Δ.Ε. Παλλήνης

Δευτέρα 15/05 – Πολιτιστικό Κέντρο Γέρακα
19.30 – Συναυλία Παιδικών Χορωδιών Δήμου Παλλήνης

5θήμερη εκδρομή με το
ΚΑΠΗ Κερατέας
To N.Π.Δ.Δ. «Κέφαλος» του Δήμου Λαυρεωτικής και
το Κ.Α.Π.Η. Κερατέας προσκαλούν τα μέλη του
Κ.Α.Π.Η. στην πενθήμερη εκδρομή, που διοργανώνεται από 29/5 - 2/6 2017 στην Καβάλα. Η εκδρομή περιλαμβάνει επισκέψεις στη Δράμα, στον Αρχαιολογικό
Χώρο Φιλίππων, στο Σπήλαιο Αγγίτη, στη Θάσο, στο
Πόρτο Λάγος και στην Ξάνθη. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου έχει διπλασιάσει την επιχορήγησή του για τα έξοδα ταξιδιών αναψυχής στον
προϋπολογισμό του 2017, σε μια προσπάθεια έμπρακτης στήριξής του, ώστε να αυξηθούν οι παροχές σε
μία τρίτη ηλικία που βάλλεται.
Η εκδρομή περιλαμβάνει:
• Μεταφορά με πούλμαν
• 4 διανυκτερεύσεις στην Καβάλα σε ξενοδοχείο 4
αστέρων με πρωϊνό και δείπνο σε μπουφέ
• Ακτοπλοϊκά εισιτήρια για τη Θάσο.
Οι εγγραφές ξεκινούν την Τρίτη 2/5/2017 και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Παιδική χορωδία Γέρακα & Παιδική χορωδία Παλλήνης
Σάββατο 20/05 – Πολιτιστικό Κέντρο Γέρακα
19.00 – Συναυλία των μαθητών των μουσικών εργαστηρίων Πιάνου, Κιθάρας, Βιολιού και Μαντολίνου
του Δήμου Παλλήνης

Διήμερη εκδρομή στη
Βυτίνα, Δημητσάνα και...
Ο Εξωραϊστικός Σύλλογος “Ευρυάλη” Βούλας οργανώνει διήμερη εκδρομή στις 6 & 7 Μαΐου, στη Βυτίνα, Δημητσάνα, Λαγκάδια, Σπήλαιο Λημνών,
Καλάβρυτα, Αγία Λαύρα, Μέγα Σπήλαιο.
πληροφορίες Δημ. Ζησιμόπουλο 6974017018
Δημ. Κανακάρη
6955460828

3ο Χορωδιακό Φεστιβάλ
“Πολυφωνία”
Η Ενωση Πελοποννησίων “Σπάτων - Αρτέμιδος” παρουσιάζει το 3ο Χορωδιακό Φεστιβάλ “Πολυφωνία”
το Σάββατο 29 Απριλίου στις 7.30μ.μ. στο ξενοδοχείο “Mare Nostrum” στη Βραυρώνα.
Καλλιτεχνικός διευθυντής φεστιβάλ είναι ο Χρήστος Πάντας.
Η είσοδος είναι ελεύθερη.

«Η κυνηγός με τον αετό»
Το Δημοτικό Κινηματοθέατρο Μαρκοπούλου «Άρτεμις» παρουσιάζει σε Α’ προβολή την ταινία «Η ΚΥΝΗΓΟΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΕΤΟ» (Eagle Huntress), έως την
και την Τετάρτη, 3 Μαΐου 2017.
Προβολές: 7.30 μ.μ. και 9.15 μ.μ.

Η ταινία «Η ΚΥΝΗΓΟΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΕΤΟ» ακολουθεί
την Αϊσολπάν, ένα 13χρονο κορίτσι, νομάδα του
Καζακστάν στα Όρη Αλτάι, που έχει αποφασίσει να
γίνει κυνηγός με αετό σαν τον πατέρα της.
Η ιστορία ξεκινά αφότου η Αϊσολπάν έχει ήδη εκπαιδευτεί με τον αετό του πατέρα της για πολλούς
μήνες. Όμως, επειδή κάθε αετός μπορεί να έχει
μόνο ένα αφεντικό, έχει έρθει η ώρα για την Αϊσολπάν να βρει τον δικό της αετό.
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
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Η Αθηνα «χορευει» και γιορταζει την Παγκοσμια Ημερα Χορου
Η τέχνη του χορού από την Ελλάδα και τον κόσμο
απλώνεται με εκδηλώσεις στις πλατείες της πόλης
«Όταν χορεύεις, γράφεις στη γη αυτό που θέλει να
Κωνσταντίνος Καπει η ψυχή σου».
βάφης
Ο Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού & Νεολαίας
Δήμου Αθηναίων και το Τμήμα Αθηνών του Διεθνούς
Συμβουλίου Χορού CID-UNESCO με ποικίλες εκδηλώσεις γιορτάζουν την Παγκόσμια Ημέρα Χορού, τo

12.00 – πλατεία Κλαυθμώνος: «Δαμάζοντας τα βήματα», εκδήλωση ενάντια στο στίγμα της ψυχικής
νόσου, που θα μοιραστεί με ομάδες παιδιών και ενηλίκων και με τους πολίτες της Αθήνας μια χορευτική εμπειρία
με
χορούς,
bollywood,
Latin
και
contactimprovisation.

Πρωτομαγιά στο
Πανόραμα Βούλας
H “Πολιτιστική Συντροφιά Βούλας” σας προσκαλεί να
γιορτάσετε μαζί την πρώτη ημέρα του Μάη.
Πρωτομαγιά με μουσική, χορό, φαγητό, κρασί και
παιδικό παιχνίδι για παιδιά δημοτικού και γυμνασίου
στην πλατεία Πανοράματος Βούλας.
Ελάτε να υποδεχθούμε όλοι μαζί τον ποιό γλυκό μήνα του
χρόνου.
Η εκδήλωσή μας έχει την στήριξη του δήμου Βάρης Βούλας
Βουλιαγμένης.

Σάββατο 29 και την Κυριακή 30 Απριλίου.
Αυτή η μοναδική τέχνη αποκαλύπτεται και φέτος, με
κεντρική εκδήλωση το Σάββατο 29 Απριλίου στην
πλατεία Κεραμεικού στις 7 μ.μ. Όμως ο χορός θα
απλωθεί από το πρωί στις πλατείες Κολωνακίου,
Κλαυθμώνος, Καπνικαρέας έως την Αγία Ειρήνη,
αλλά και στον προαύλιο χώρο της εκκλησίας Άγιου
Κωνσταντίνου και Ελένης την Κυριακή 30 Απριλίου.
Το κοινό θα απολαύσει διάφορα δείγματα της τέχνης
του Χορού από την Ελλάδα και τον κόσμο, όπως βήματα και ρυθμούς από τη νησιωτική και στεριανή Ελλάδα, ελληνικούς λαϊκούς χορούς, χορούς
bollywood, σαλονιού, τσιγγάνικους, can can, rock ‘ n
roll και ελεύθερες χορευτικές δημιουργίες, που θα
συνεπάρουν τους θεατές σε «ρυθμοχοροπατήματα».

Πρόγραμμα
Σάββατο 29 Απριλίου
10.30 – πλατεία Κολωνακίου: «Ο χορός στο αστικό
τοπίο» με 80 χορευτές από την αίθουσα διδασκαλίας
σε ένα καθημερινής χρήσης χώρο, θα δείξουν τις κινητικές δυνατότητες κάθε σώματος.

Πρωτομαγιά με τον Λάκη στο
Πολιτιστικό Πάρκο Κερατέας

13.00 – πλατεία Καπνικαρέας έως την Αγία Ειρήνη:
βραζιλιάνικα κρουστά και ελεύθερες χορευτικές δημιουργίες θα συνεπάρουν όλους σε «ρυθμοχοροπατήματα».
19.00 – πλατεία Κεραμεικού: στην κεντρική εκδήλωση, ήχοι και εικόνες χορού από τη νησιωτική και
στεριανή Ελλάδα (Αν.Κρήτη, Κάρπαθο, Κεφαλονιά,
Ήπειρο, Θράκη, Αριδαία, Ρουμλούκι ), από άλλες, επίσης, χώρες (Γεωργία, Φιλιππίνες, Κεϋλάνη, Παλαιστίνη) κι ακόμα ελληνικοί λαϊκοί χοροί, χοροί
bollywood και σαλονιού, τσιγγάνικοι και άλλοι θα γεμίσουν για δυο ώρες τις καρδιές εκείνων που θα παρακολουθούν.

Κυριακή 30 Απριλίου

«ΕΛΛΑΔΑ – ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ
ΕΝΩΣΗ: σε κρίσιμη καμπή»
Με την ευκαιρία του εορτασμού της Ημέρας της
Ευρώπης,
η Ένωση Πολιτών Βούλας καλεί τα μέλη της,
τους φίλους της και κάθε
ενδιαφερόμενο σε μία
ανοιχτή συζήτηση, με
θέμα: «ΕΛΛΑΔΑ – ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ: σε
κρίσιμη καμπή» - Πού
βρισκόμαστε και προς τα
πού βαδίζουμε - Προτάσεις.
Θα προηγηθεί συνοπτική
εισήγηση, όπως προβλέπεται από το νέο θεσμό
της Ένωσης Πολιτών
Βούλας: «Κύκλος Διαλόγου».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γιάννης Δημητριάδης, Πρόεδρος

Κυριακή, 7 Μαϊου 2017,
ώρα 7 μ.μ.
Πνευματική Εστία Βούλας
(Πάρκο Εθνικής Αντίστασης, οδός Αγ. Ιωάννου)

18.00 – προαύλιος χώρος εκκλησίας Άγιου Κωνσταντίνου και Ελένης (επί της οδού Αγίου Κωνσταντίνου, απέναντι από το Εθνικό θέατρο): Στην
εκδήλωση με τίτλο «Ο Ελληνογεωργιανός Πολιτιστικός Σύλλογος στον πολιτισμό του χορού», θα παρουσιαστούν χοροί από τις Κυκλάδες, χοροί της
Μικράς Ασίας, της Δράμας και των Γκαγκαβούζηδων
του Έβρου και πολλούς άλλους από τους συμμετέχοντες φορείς.

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 ξύλινο χωριό του Λαογραφικού Μουσείου μέσα στο ανθισμένο 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,

ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ 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 πραγματοποιήσει περιήγηση και ιστορική ενημέρωση σε τόπους
και μνημεία του αγώνα εναντίον του φασισμού και του
ναζισμού. Θα περιηγηθούν τόπους και μνημεία της Ενικής Αντίστασης που βρίσκονται στο κέντρο της Αθήνας και θα καταλήξουν στο Σκοπευτήριο της
Καισαριανής
Θα ξεκινήσουν από την οδό Τοσίτσα, όπου τον Μάρτιο
του 1943 πραγματοποιήθηκε αιματηρή μαζική διαδήλωση των Αθηναίων ενάντια στο μέτρο της πολιτικής
επιστράτευσης που ήθελαν να επιβάλλουν οι γερμανικές 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
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Εξέταση ενστάσεων του Κτηματολογίου του Δήμου Κρωπίας
Εντονη δυσαρέσκεια του Δήμου Κρωπίας - Αγνόησαν Δήμο και βουλευτές
Ανακοινώθηκαν οι ημερομηνίες και οι χώροι εξέτασης
των ενστάσεων που κατατέθηκαν στην Κτηματολόγιο
Α.Ε από ιδιώτες και άλλους φορείς που αφορούν την
περιοχή του Δήμου Κρωπίας.
Οι πρώτες εκδικάσεις ξεκινούν στις 5 Μαΐου 2017.
Ο Δήμος Κρωπίας εκφράζει την έντονη δυσαρέσκειά
του για τις τελικές επιλογές της Κτηματολόγιο Α.Ε
σε ότι αφορά τους χώρους εξέτασης των ενστάσεων
εκτός του Κορωπίου (Αμπελόκηποι και Χολαργός).

Αξίζει επίσης να σημειωθεί, ότι ο Δήμαρχος Κρωπίας
σχετικά με το θέμα των χώρων εξέτασης είχε αποστείλει επιστολή προς την Κτηματολόγιο Α.Ε και
μέχρι 24 Απριλίου 2017, δεν έλαβε καμία απάντηση
αν και είχε κατατεθεί ακόμα και επίκαιρη ερώτηση
στη Βουλή των Ελλήνων από τους βουλευτές Γιώργο
Βλάχο και Εύη Χριστοφιλοπούλου.
Λόγω της πληθώρας πινάκων εξέτασης ενστάσεων
που φθάνουν καθημερινά στο δήμο Κρωπίας και μεταβολής αναρτήσεων πολλών σελίδων, οι πολίτες
μπορούν να ενημερώνονται για τις ημερομηνίες και
τους χώρους εκδίκασης από τους διαδικτυακούς τόπους: www.koropi.gr, www.ktimatologio.gr, από τα
σημεία: Γραφείο κτηματογράφησης, Οδός Σπύρου
Δάβαρη 77, Ισόγειο του Δημαρχείου Κρωπίας, Λεωφ.

Βασ. Κων/νου 47 και στην τηλεφωνική γραμμή 2106625410 (εσωτερικό 162, μετά τον αυτόματο τηλεφωνητή), ώρες ωραρίου δημοτικών υπηρεσιών.
Σημειώνουμε ότι όλες οι ενστάσεις - σύνολο 126 - θα
συζητηθούν στην Επιτροπή ενστάσεων του Εθνικού
Κτηματολογίου που βρίσκεται στην οδό Τιμολέοντος
Βάσσου 11-13 αίθουσα 307. Τα τέσσερα πρώτα πινάκια εξετάζονται στις 8 Μαΐου 2017 και από ώρα 3μ.μ.
Τα επόμενα τρία πινάκια στις 10 Μαΐου και από ώρα
3 μ.μ. και τα επόμενα τρία στις 11 Μαΐου από ώρα
4μ.μ.
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Μια διαφορετική ημέρα, στο 2ο
Δημοτικό Σχολείο Βούλας
Στα πλαίσια ενός σχολείου ανοιχτού στην κοινωνία,
το 2ο Δημοτικό Σχολείο Βούλας σε συνεργασία με
τα 1ο, 3ο, & 4ο Δημοτικά Βούλας, προγραμματίζουν
την Κυριακή 7 Μαΐου στο 2ο Δημοτικό Βούλας (Πλαπούτα 7) να ζήσετε μια διαφορετική ημέρα στο σχολείο, συμμετέχοντας μαζί με τα παιδιά σας σε ένα
δημιουργικό ταξίδι που ετοίμασαν δάσκαλοι και γονείς για να κλείσουν τη φετινή σχολική χρονιά.
Ένα ταξίδι, όπου «ο γονιός, σύντροφος στο ταξίδι
της ζωής» του παιδιού του, «ψάχνοντας τον χώρο
του», θα αναπτύξει την αυτοπεποίθηση και την αυτοεκτίμηση του, ενώ θα προσπαθήσει, μέσα από ένα
διαφορετικό τρόπο, να βάλει «όρια μέσα από ένα παραμύθι» στο παιδί του.
Παράλληλα θα δώσουμε στα παιδιά μας, την ευκαιρία
να «χορογραφήσουν μαζί» , να ζεσταθεί το σώμα, το
μυαλό, ενώ οι γονείς, μέσα από το θεατρικό παιχνίδι,
θα έχουν την ευκαιρία, να απαντήσουν στο, αν «ξεπεράσουμε τα όρια, τότε τι ;».
Να ψάξουμε για λίγο, "πώς γίνονται τα θαύματα;",
πώς το θέατρο, ενώνει τις αντιθέσεις, βοηθάει την
ομαδικότητα και ταιριάζει τα ανόμοια. Όταν γονείς
και παιδιά μπαίνουν μαζί σαν μαθητές και συνδημιουργοί, ένα θαύμα γεννιέται!
«Ελάτε να παίξουμε…», να βρούμε τους ήρωες μας
και να τους πάμε ένα ταξίδι… Να κάνουμε μια στάση,
από την καθημερινότητα μας, να αφεθούμε στη μαγική ενέργεια του θετικού διαλόγου. «Let’s be positive
thinkers- Ανασύροντας τον θετικό εαυτό μας».
Ελάτε να "κυνηγήσουμε τους «θησαυρούς» της σχέσης παίζοντας" όλοι μαζί, να αναζητήσουμε λύσεις
στο αίνιγμα της ευτυχίας.
Και τέλος γιατί όχι, να προσπαθήσουμε να απαντήσουμε, μέσα από κουβέντα, το αν «είμαι έτοιμος/η για
το γυμνάσιο;». Ένα μεγάλο βήμα ζωής, για τα παιδιά
και τους γονείς του δημοτικού. Να μοιραστούμε τις
αγωνίες μας και να βρούμε δημιουργικούς τρόπους
να τις αντιμετωπίσουμε.

Τριετής χρηματοδότηση στο Κοινωνικό
Παντοπωλείο του Δήμου Κρωπίας
Ενισχύεται η λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Κρωπίας,
με
την
εξασφάλιση
χρηματοδότησης για τρία χρόνια
(1/06/2017 έως 31/12/2020) από το
ΕΣΠΑ. Το πρόγραμμα χρηματοδότησης καλύπτει δαπάνες προσωπικού
και βασικών αγαθών(τρόφιμα, είδη
παντοπωλείου, ατομικής υγιεινής, κατεψυγμένα προϊόντα, είδη ένδυσης
και υπόδησης, παιχνίδια κ.α).
Την αίτηση υπέβαλε ο Δήμος Kρωπίας
(24 Νοεμβρίου 2016) στην Περιφέρεια
Αττικής και εγκρίθηκε. Η χρηματοδότηση είναι από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020» και
συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η δομή κοινω-

νικού παντοπωλείου δημιουργήθηκε
άμεσα με απόφαση της Δημοτικής
Αρχής Κρωπίας από τα πρώτα χρόνια
εφαρμογής των μνημονιακών περιοριστικών μέτρων λιτότητας, μέσω της
Κοινωφελούς Επιχείρησης (ΚΕΔΚ).
Το 2014 εντάχθηκε στο Δήμο Κρωπίας με σκοπό την ενίσχυση της δράσης και ψηφίστηκε κανονισμός
λειτουργίας.

Market κ.α), πολλοί, κοινωνικοί, εκπαιδευτικοί, τοπικοί φορείς και πολίτες. Η
λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου υποστηρίζεται από εθελοντές
της πολιτικής προστασίας και περιστασιακά από συμβασιούχους υπαλλήλους.
Με τη χρηματοδότηση θα ενισχυθεί η
δομή τόσο με προσωπικό όσο και με
την εξασφάλιση βασικών αγαθών.

Τα βασικά αγαθά για τους δικαιούχους
εξασφαλίζει με δαπάνες του, ο Δήμος
Κρωπίας, η Κοινωνική Σύμπραξη
Αν.Αττικής (διαχειριστής επιχειρ. Προγράμματος επισιτιστικής βοήθειας
μέσω Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς απόρους γνωστό ως Τ.Ε.Β.Α),
ιδιώτες χορηγοί (επιχειρήσεις, super

Πληροφορίες για το Κοινωνικό Παντοπωλείο μπορείτε να πάρε στο δημοτικό κτίριο «Α.ΓΚΙΚΑΣ», οδός Β.
Παπαμιχάλη 4 (Δευτέρα έως Πέμπτη
09:00-13.30).
Τηλ.: 210-6026441, (Καλλιόπη Κοτζιά
- Κοινωνική Λειτουργός)
koin.ypir.dkropias@gmail.com

ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΨΕΚΑΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΛΛΗΝΗ
Ο Δήμος Παλλήνης πραγματοποίησε και φέτος έγκαιρα τους
ψεκασμούς για την καταπολέμηση των κουνουπιών (νύμφες), στα φρεάτια του Δήμου Παλλήνης και στις τρεις δημοτικές ενότητες (Ανθούσα, Γέρακας, Παλλήνη).
Η δράση του Δήμου Παλλήνης γίνεται προσθετικά με τις
αντίστοιχες δράσεις της Περιφέρειας Αττικής, που είναι αρμόδια για τους ψεκασμούς των ρεμάτων.
Oι κάτοικοι που παρατηρούν στάσιμα ύδατα -που αποτελούν εστίες πολλαπλασιασμού των κουνουπιών- να ειδοποιούν, είτε ηλεκτρονικά στο email: press@pallini.gr, ή στο τηλ.
210 66 04 719 για να γίνονται οι αναγκαίοι ψεκασμοί.

2ο Δημοτικό Σχολείο Βούλας

Ενημερωτική συνάντηση
με τους Επαγγελματίες
Υγείας στα 3Β
Ενημερωτική εκδήλωση για τους επαγγελματίες υγείας
διοργανώνει την Κυριακή 7 Μαΐου ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης στις 10.00 π.μ. στην αίθουσα «ΙΩΝΙΑ»,
παραπλεύρως του Δημαρχείου (Λεωφόρος Κωνσταντίνου Καραμανλή 18).
Στόχος της εκδήλωσης είναι η ενημέρωση για τη διαδικασία οργάνωσης του Τοπικού Ιατρικού Δικτύου Επαγγελματιών Υγείας του Δήμου Βάρης Βούλας
Βουλιαγμένης και η παροχή Ηλεκτρονικού Ιατρικού Φακέλου σε όλους τους δημότες
Η παρουσία όλων των επαγγελματιών υγείας της πόλης
είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για την καλύτερη οργάνωση του
δικτύου.
Επικοινωνία: Κυριακή Βασιλείου, 2132019914

Προϊόντα παραγωγών
χωρίς μεσάζοντες στη Βάρη
Κυριακή 30 Απριλίου
Ο Σύλλογος προώθησης ελληνικών αγροτικών,
κτηνοτροφικών και βιολογικών προϊόντων, οργανώνει κάθε τελευταία Κυριακή του μήνα, παζάρι στη Λεωφόρο Βάρης - Κορωπίου, δίπλα
από το τζάμπο.
Έτσι αυτή την Κυριακή 30 Απριλίου 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 Σύλλογοι γονέων της περιοχής.
Πληροφορίες: 217 7202595
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γράφει
ο γιάννης
κορναράκης
του μάνθου

Οδύσσεια: Bιωματικές
στιγμές με την Ωραία Ελένη
Ο Όμηρος δεν ήταν απλώς ένας ποιητής. Ήταν ένας
αφηγητής του μύθου, που αντιπάλευε ανάμεσα στο
θρύλο και την ιστορία.
Ο Μύθος γενικότερα, ανοιγόταν σε συμβολικές ιστορίες
και παραβολές, ενίοτε και ονειρικές ανακλάσεις στο ασυνείδητο, που απηχούσαν αρχές ηθικές, παραδοσιακά καθιερωμένες, αλλά και ψυχολογικές αναλύσεις και
διαγνώσεις προς μια περαιτέρω διδαχή. Μύθοι ταριχευμένοι στο άψυχο κοιμητήρι των νεκρών θρησκειών, δεν
θα μπορούσαν ποτέ να υψώσουν διδαχή, αν δεν έδιναν
κάποια λαϊκή πίστη, σε κάποιο γεγονός, που κάποτε συνέβη.
Ο πυρήνας λοιπόν του εκάστοτε μύθου, συνήθως εστιαζόταν στη ανάμνηση κάποιας δράσης, όπου γεγονότα
πολέμου και κοινωνικής ζωής επιβίωναν από την παράδοση σε συμβολισμούς και αλληγορικές διδαχές.
Τα νήματα του Τρωικού πολέμου με την κυριαρχική
μορφή του Οδυσσέα, θεματικά τα δούλεψε ο Όμηρος
για να φέρει τον δικό του συλλογισμό σε δημόσια κρίση.
Το θέμα δε της αστάθειας της γυναικείας ψυχής, το προέβαλε με το πρόσωπο της ωραίας Ελένης.
Την Ελένη την είπανε ωραία, αλλά και αυτή σαν κάποιες
γυναίκες ήταν και εξόχως πονηρή.
Λένε πως την άρπαξε ο Πάρις, και ότι η ίδια κατάφερε
και πέτυχε ώστε να μην την πουν ποτέ μοιχαλίδα. Κατάφερε ακόμη και τον Μενέλαο να ζει στην αυταπάτη του,
και να καμαρώνει για την συζυγική της πίστη.
Οι Έλληνες, μάζα και όχλος στρατευμένος, με σημαία
την προσβολή που έγινε στην ωραία Ελένη τους, δεν
καταλάβαιναν το οικονομικό παιχνίδι που παιζόταν πίσω
από την πλάτη τους σε εκείνο τον πόλεμο που σύρθηκαν. Λένε πως ο Αχιλλέας από την αρχή δεν συμφωνούσε σε αυτή την εκστρατεία. Και όπως εκ των
υστέρων φάνηκε, ίσως γιατί αυτή ήταν εν θερμώ και
χωρίς σύνεση οργανωμένη.
Η ιστορία όμως, κακόβουλη όπως πάντα, έγραψε πως ο
Αχιλλέας φοβήθηκε τον θάνατο και προσπάθησε να κρυφτεί στα φουστάνια της μαμάς του. Και στα μαθητικά
μας χρόνια οι δάσκαλοί, υπάκουοι στα κελεύσματα μιάς
εθνικής υποχρέωσης, με αυτά τα παραποιημένα μας
αναστήσανε και τέτοια μας μαθαίνανε για την ωραία
Ελένη.
Κανείς δεν τόλμησε να την καταδικάσει, σαν μια κοινή
μοιχαλίδα, σαν ένα ασυγκράτητο θηλυκό, που πάντοτε
προς το δικό της συμφέρον έγερνε.
Στην Οδύσσεια λοιπόν μαθαίνομε πως ο Τηλέμαχος, ο
γιός του Οδυσσέα μαζί με τον Πεισίστρατο που είχε πατέρα τον Νέστορα, ταξιδεύει στον κόσμο, για να βρει
κάτι, για τον χρόνια τώρα χαμένο του πατέρα, τον
Οδυσσέα.
Φτάνουν κάποτε λοιπόν οι δυό φίλοι στη Σπάρτη. Η
Σπάρτη είναι ντυμένη γιορταστικά για βασιλικό γάμο. Ο
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βασιλιάς Μενέλαος παντρεύει τον γιό του Μεγαπένθη.
Το γιό που έχει κάνει με μια δούλη. Ο Μενέλαος τους
υποδέχεται φιλικά. Δεν τους αναγνωρίζει, αλλά τους
καλεί στη χαρά του. Βάζει μάλιστα δούλες και τους
λούζουν και τους πλένουν και τους αλείφουν με μυρωδικά, τους φροντίζουν με καθαρά ρούχα και όμορφους
τους φέρνουν στο τραπέζι. «Σίτου θ’ άπτεστον και χαίρετον» τους λέγει ο Μενέλαος. Δηλαδή, φάτε και ευφρανθήτε και μετά μας λέτε ποιοί είσθε.
Στο τραπέζι, σε ευθυμία τώρα ο Μενέλαος, κομπάζει για
τα πλούτη του και εξομολογείται τις περιπέτειες που είχε
στον πόλεμο της Τροίας.
Θλίβεται δε συνάμα για το χαμό των τόσων παλικαριών,
για τους εξαφανισμένους φίλους του, τον Νέστορα και
τον Οδυσσέα, που ο πατέρας του γερο-Λαέρτης μαζί
με τη γυναίκα του την πιστή Πηνελόπη τον περιμένουν
και τον Τηλέμαχο, που παιδί ακόμα το άφησε για να πάει
στον πόλεμο. Και δεν ξέρομε ακόμα αυτός ο Οδυσσέας
αν ζει ή αν έχει πεθάνει και κατά τον στίχο «Ουδέ τι ίδομεν ζώει ογ’ ή τέθνηκεν»,
Στο άκουσμα τού ονόματος τού πατέρα του ο Τηλέμαχος
δακρύζει και σκουπίζει κρύβοντας τα δάκρυά του με το
ρούχο του. Το βλέπει ο Μενέλαος και τώρα μόλις στο
πρόσωπο του υποψιάζεται ότι ο ξένος του είναι ο Τηλέμαχος, ο γιός του φίλου του Οδυσσέα.
Εκείνη τη στιγμή, ανοίγει διάπλατα η αυλαία και το σκηνικό γεμίζει με την εμφάνιση της ωραίας Ελένης. Εντυπωσιακή, μοσχομυρισμένη και νωχελικά σινάμενο πέρα
δώθε το όμορφο κορμί της, αφήνεται να σωριαστεί στο
κάθισμα, επάνω στο μαξιλάρι, το γεμάτο με καλοδουλεμένο αιγυπτιακό νήμα που έτρεξε και της έφερε μια
δούλη, ενώ μια άλλη της ακουμπά προσεκτικά τα πόδια
σε μαλακό χαλί, και μια τρίτη της δίνει στο χέρι ένα κάνιστρο ασημένιο από τη Θήβα της Αιγύπτου.
Η ωραία Ελένη, με χαμηλό το βλέμμα, τώρα “κιαλάρει”
το γυμνασμένο κορμί του Τηλέμαχου, που κάτι σαν να
της θυμίζει από το καλλίγραμμο του Οδυσσέα, που τόσο
καλά ήξερε.
Και νεύει στο Μενέλαο σιγολέγοντας, πως αυτός πρέπει
να είναι ο Τηλέμαχος. Η αναγνώριση επιβεβαιώνεται και
τώρα όλοι μαζί κλαίνε από την συγκίνηση, καθώς θυμούνται τα περασμένα.
Και πάλι στον στίχο της ραψωδίας διαβάζομε:
«Κλαίε μεν Αργείη Ελένη Διος εκγεγαυία. Κλαίε τε Τηλέμαχος τε και Ατρείδης Μενελαος ουδ΄άρα Νέστορος
υιός αδακρύτω έχεν όσσε» (Οδ. δ, 215)
Και η ωραία Ελένη, καθώς τους βλέπει όλους να κλαίνε
τους λυπάται, σπεύδει και στο κρασί τους ρίχνει βοτάνι
της λησμονιάς, μαγικό φίλτρο φτιαγμένο από το χέρι
μιας φίλης της Αιγυπτίας μάγισσας, που το είχε μυστικά
κρατημένο για κάθε σαν και τούτο ενδεχόμενο.
«Ενθ αυτ’ άλλ’ ενόησ’ Ελένη, Διος εκγεγαυία, αυτίκ΄αρ’
εις οίνον βάλε φάρμακον ένθ’ έπινον, νηπενθές τ’ άχολον τε, κακών επήλυθον απάντων» (Οδ δ, 220 ) Και
τότε όλοι ξεχνάνε και ευθυμούν και η θλίψη και το πένθος γίνονται μακρινή ανάμνηση.
Τότε και η ωραία Ελένη στο γενικό μεθύσι, αρχίζει να
αφηγείται και κάποιες ιδιαίτερες στιγμές από τη ζωή
της.
Αφηγείται, το πως είχε αναγνωρίσει τον Οδυσσέα κάποτε στην Τροία, όταν αυτός μεταμφιεσμένος σε ζητιάνο, είχε μπει κρυφά στην πόλη για να κατασκοπεύσει.
Αλλά η Ελένη, που αμέσως τον είχε καταλάβει, τον
πλησίασε για να εξιχνιάσει τους σκοπούς του προς όφελος των Τρώων.
«Τώ ίκελος κατέδυ Τρώων πόλιν, οι δ΄αβάκησαν πάντες». (= Μοιάζοντας με ζητιάνο ο Οδυσσέας χώθηκε
στην πόλη). Εκείνοι δηλαδή οι Τρώες έμειναν ήσυχοι και
μοναχά εγώ τον αναγνώρισα, έτσι που ήταν. Τον πλησίασα και τον ρωτούσα, μα αυτός μου ξέφευγε με πο-

νηρία. «Αλλ’ ότε δη μιν εγώ λόεον και χρίον ελαιίω» (=
αλλά όταν εγώ τον έγδυσα, τον έπλυνα και τον έλουσα
και τον άλειψα με λάδι, εκείνος αποκαμωμένος ομολόγησε). Τότε εγώ του έδωσα ρούχα καθαρά και τον άφησα
να φύγει χωρίς να προδώσω την παρουσία του στους
Τρώες. Τότε πάλι ήταν που μεταμελήθηκα και αποφάσισα
να γυρίσω πάλι κοντά στον άντρα μου τον Μενέλαο.»
Και τότε ο “καλός σύζυγος” Μενέλαος παρενέβη και
έτσι μίλησε: «Ξέρω γυναίκα μου καλή και αγαπημένη,
πόσα πέρασες μακριά μου. Θυμάμαι και τότε που όλοι
εμείς κρυμμένοι μέσα στον Δούρειο ίππο, σε ακούγαμε
από έξω απεγνωσμένα να τριγυρίζεις και να μιμείσαι τις
φωνές των γυναικών μας, και να φωνάζεις τα ονόματά
μας, για να μας κάνεις να παρασυρθούμε να βγούμε
και οι Τρώες που παραφύλαγαν να μας πιάσουν!! Ευτυχώς όμως που ο Οδυσσέας σε κατάλαβε και με τα χέρια
του έφραζε τα στόματά μας για να μην σας απαντήσομε
και έτσι γλυτώσαμε».
Τέλος πάντων για να γυρίσομε πίσω στο τραπέζι του
γάμου, που εν τω μεταξύ καθώς όλοι είχαν αρχίσει να
πέφτουν τάβλα από το μεθύσι, οι δούλοι άρχισαν να
σέρνουν τους ξένους στα κρεβάτια τους.
Λέγει ο ποιητής, πως τον Τηλέμαχο τον βάλανε χωριστά
από την ωραία Ελένη, η οποία ξαφνικά τώρα πιστή ξάπλωσε δίπλα στον μεθυσμένο Μενέλαο, αλλά ποιός την
πιστεύει πια.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ, ΒΟΥΛΑΣ, ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
ΔΙ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Βούλα, 27.04.2017
Αριθ. πρωτ.: 15587
Κ. Καραμανλή 18, Τ.Κ.: 166 73 Βούλα
Πληροφορίες: Π. Κούνα, Τηλ.: 213
2020111, Fax: 2132020119
E-mail: dsimvoulio.gov.gr
ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Βάσει του άρθρου 76 του Ν.3852/10,
γνωστοποιείται προς κάθε ενδιαφερόμενο ότι το Δημοτικό Συμβούλιο
Βάρης – Βούλας - Βουλιαγμένης, με
απόφαση που θα ληφθεί με την πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των
μελών του, θα προβεί σε σύσταση
της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, ενός οργάνου με συμβουλευτικές αρμοδιότητες.
Προκειμένου να απαρτιστεί με μέλη
η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης
Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης, καλούνται να δηλώσουν ενδιαφέρον εκπρόσωποι των φορέων της τοπικής
κοινωνίας.
Πιο συγκεκριμένα:
α) των τοπικών εμπορικών και επαγγελματικών συλλόγων και οργανώσεων
β) των επιστημονικών συλλόγων και
φορέων
γ) των τοπικών οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών
δ) των εργαζομένων στο Δήμο και τα
νομικά του πρόσωπα
ε) των ενώσεων και συλλόγων γονέων
στ) των αθλητικών και πολιτιστικών
συλλόγων και φορέων
ζ) των εθελοντικών οργανώσεων και
κινήσεων των πολιτών
η) άλλων οργανώσεων και φορέων
της κοινωνίας των πολιτών
θ) εκπρόσωποι των τοπικών συμβουλίων νέων
Η διάρκεια της θητείας της Δημοτικής
Επιτροπής Διαβούλευσης δεν υπερβαίνει τα δυόμιση έτη. Ο συνολικός
αριθμός των μελών της, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου, μπορεί να
είναι από είκοσι πέντε (25) έως πενήντα (50) μέλη. Σε ποσοστό ένα
τρίτο (1/3) του συνολικού αριθμού
των μελών εκπροσώπων φορέων ορίζονται επιπλέον μέλη, μετά από κλήρωση, δημότες εγγεγραμμένοι στους

εκλογικούς καταλόγους καθώς και
όσοι είναι εγγεγραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους.
Στη Δημοτική επιτροπή διαβούλευσης προεδρεύει ο δήμαρχος ή ο αντιδήμαρχος που ορίζει ο δήμαρχος με
απόφασή του. Στις συνεδριάσεις της
επιτροπής καλούνται κατά περίπτωση
και συμμετέχουν χωρίς δικαίωμα
ψήφου και εκπρόσωποι αρμόδιων
κρατικών αρχών, των τοπικών οργανώσεων πολιτικών κομμάτων, καθώς
και οι επικεφαλείς των δημοτικών παρατάξεων που εκπροσωπούνται στο
δημοτικό συμβούλιο.
Η δημοτική Επιτροπή διαβούλευσης:
α) Γνωμοδοτεί στο δημοτικό συμβούλιο σχετικά με τα αναπτυξιακά προγράμματα και τα προγράμματα
δράσης του δήμου, το επιχειρησιακό
πρόγραμμα και το τεχνικό πρόγραμμα του δήμου.
β) Γνωμοδοτεί για θέματα γενικότερου τοπικού ενδιαφέροντος, που παραπέμπονται σε αυτή από το
δημοτικό συμβούλιο ή τον δήμαρχο.
γ) Εξετάζει τα τοπικά προβλήματα
και τις αναπτυξιακές δυνατότητες
του δήμου και διατυπώνει γνώμη για
την επίλυση των προβλημάτων και
την αξιοποίηση των δυνατοτήτων
αυτών.
δ) Δύναται να διατυπώνει παρατηρήσεις επί του περιεχομένου των κανονιστικού χαρακτήρα αποφάσεων οι
οποίες εκδίδονται σύμφωνα με το
άρθρο 79 του Κ.Δ.Κ.
Με επικείμενη ανακοίνωση που θα
αναρτηθεί
στο
διαδίκτυο
(www.vvv.gov.gr), θα οριστεί το Δημοτικό Συμβούλιο που θα αφορά στη
συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης.
Οι υποψηφιότητες των μελών κατατίθενται στο Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου εντός επτά (7) ημερών από
την επομένη της δημοσίευσης στον
τοπικό τύπο, στη διεύθυνση: Λεωφ.
Κ. Καραμανλή 18 Βούλα (1ος όροφος). Όλες οι υποψηφιότητες πρέπει
να περιλαμβάνουν απαραίτητα σύντομα στοιχεία βιογραφικού, καθώς
και στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο,
διεύθυνση, e-mail)
Πιστεύουμε πως η ανταπόκρισή
σας θα είναι θετική, αφού ο ρόλος
της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης είναι ιδιαίτερα σημαντικός
για τη δυναμική του Δήμου μας.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ
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Απ᾽το καρφί

στο πέταλο

της Αννας Μπουζιάνη

“Λύθηκαν” τα στόματα...
Επιβεβαιώνεται ο τίτλος μου, την περασμένη εβδομάδα
«Η κλίκα Ε.Ε. και ΔΝΤ», διαβάζοντας τα “φρέσκα” δημοσιεύματα εντόπιου και ξένου τύπου, όπως του περιοδικού Forbes και πολλών άλλων, που σιγά σιγά λύνεται
η γλώσσα τους και η “πέννα” τους και γράφουν αυτό
που έπρεπε να γράφουν και να λένε από το 2010, που
μπήκαμε στα μνημόνια και στη μέγγενη της σύνθλιψης
της ελληνικής οικονομίας και για σωθεί η Ε.Ε. (κυρίως

Γερμανία και Γαλλία) από τα τρισεκατομμύρια τοξικά
των τραπεζών τους. Τώρα λοιπόν βλέπουν όλα τα παπαγαλάκια της ενημέρωσης ότι το πρόγραμμα δεν τελειώνει, απλά τελειώνουν τη χώρα και τους Ελληνες.

«Είναι σχεδόν σίγουρα αλήθεια ότι η Ελλάδα θα
έπρεπε απλά να έχει χρεοκοπήσει, να έχει φύγει από
το ευρώ και να είχε ένα κανονικό πακέτο διάσωσης του
ΔΝΤ. Αντί γι αυτό, στο όνομα της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης, η ευρωζώνη επέμεινε ότι το ευρώ πρέπει να
προστατευθεί και δάνεισε επίσημα τα χρήματα στο σύστημα, τα οποία σχεδόν αμέσως εξαφανίστηκαν ξανά
για να πληρωθούν οι δανειστές του ιδιωτικού τομέα!!»
γράφει ο αρθρογράφος του Forbes Γουόρσταλ.
Τί έκαναν λοιπόν οι Ευρωπαίοι των Βρυξελών; Μετέφεραν το ελληνικό χρέος -από τους ιδιώτες- στις
χώρες και στους λαούς τους! Ετσι λοιπόν σώσανε τις
τράπεζές τους και το ευρώ καταστρέφοντας μία ολό-

κληρη χώρα και αφήνοντας έναν λαό να λιμοκτονεί.
Το ΔΝΤ ομολογεί ότι ήταν λάθος που συμμετείχε στο
πρόγραμμα, το 2010 γιατί η συνταγή ήταν κακή. Και ότι
το πρόγραμμα δεν βγαίνει, γι’ αυτό θέλει κι άλλο αίμα
κι άλλα μέτρα για να μπει!!!

Κι ενώ συμβαίνουν όλα αυτά στην Ε.Ε. ο ΣΥΡΙΖΑ παίζει
το ...βιολί του και καρφώνεται όσο πιο στέρεα γίνεται
στην καρέκλα του, πουλώντας υποσχέσεις για έξοδο
από την κρίση με 600% φορολογική επιβάρυνση των
πολιτών!!!

εν είδατε την πρωτοφανή έξοδο των πολιτών το
Πάσχα; Ο κόσμος έχει λεφτά και ταξιδεύει!!!
κάπως έτσι μας το είπε ο συριζέος βο(υ)λευτής
στην πρωινή εκπομπή του Αντ1 25.4.17.

Δ

Αλήθεια πού ζούνε;;;;

Ο Ανθρωπισμός
Η λέξη “Ανθρωπισμός” προέρχεται από την λέξη “άνθρωπος” και σημαίνει ότι ο αρμόδιος για να αποφασίζει για την
αξία των πραγμάτων είναι ο άνθρωπος!
Η Γέννηση του Ανθρωπισμού συντελέστηκε από τους προγόνους των Ελλήνων και ξαπλώθηκε όπου άνθιζε ο πολιτισμός, οι δημοκρατικές αντιλήψεις, η ελεύθερη έκφραση
και η ανεξάρτητη σκέψη!!!
Η ανάγκη του ανθρώπου για την εξήγηση της δημιουργίας
του Σύμπαντος, ώστε να βασίζεται στη λογική και να είναι
απαλλαγμένη από υπερφυσικές θεωρίες, δημιούργησε μια
φιλοσοφική στάση ζωής που στηρίζεται στην επιστημονική
μέθοδο και υπερασπίζεται την ικανότητα τού ανθρώπου να
λαμβάνει ηθικές αποφάσεις για το γενικότερο καλό της ανθρωπότητας.
Η έννοια του ανθρωπισμού δεν είναι σταθερή αλλά εξαρτάται από τις διαδοχικές πνευματικές κινήσεις οι οποίες
ταυτίζονται με τον άνθρωπο.
Στη σύγχρονη εποχή, ο Ανθρωπισμός ευθυγραμμίζεται με
την εκκοσμίκευση του κράτους και της κοινωνικής ζωής
του ανθρώπου, ο οποίος προσπαθεί να αφαιρέσει τις λύσεις των προβλημάτων που γεννιούνται σχετικά με την κοσμική δημιουργία, από κάθε πηγή ιερής αποκάλυψης από
υπερφυσική δύναμη και να την εξηγήσει με κάθε επιστημονικό επίτευγμα!!
Ο όρος του Ανθρωπισμού είναι δημιούργημα του Γερμανού
θεολόγου Friedtich Immanuel Niethammer το 1808, στην
προσπάθειά του να περιγράψει τους μελετητές της αρχαίας ελληνικής κλασικής λογοτεχνίας και της μετέπειτα
Ρωμαϊκής που προήλθε από την ελληνική, αλλά αργότερα
περιορίστηκε στους μελετητές των αρχαίων Ελλήνων και
Ρωμαίων του 1300 – 1600 μ.Χ., ενώ κατά τον 20ο αιώνα
συνδέθηκε με το εμπειρικό και ορθολογικό κίνημα που επεδίωκε την αυτονομία του ανθρώπου!!!
Ένας Έλληνας αγνωστικιστής σοφιστής που έζησε τον 5ο
αιώνα π.Χ., ο Πρωταγόρας δίδασκε ότι για όλα τα πράγματα μέτρο, δηλαδή κριτήριο, είναι ο άνθρωπος. Για όσα
υπάρχουν, ότι υπάρχουν, και για όσα δεν υπάρχουν, ότι δεν
υπάρχουν. Μ’ αυτό τον τρόπο έθεσε τον άνθρωπο ως αρμόδιο να αποφασίζει για την αξία των πραγμάτων. Αλλά
οι απόψεις του για τους Θεούς, επειδή ερχόταν σε σύγκρουση με τα συμφέροντα όσων χρησιμοποιούσαν τις θεϊκές διδασκαλίες για πλουτοπαραγωγικούς σκοπούς, τον
οδήγησαν σε διώξεις.
Πρόδρομοι του Ανθρωπισμού ήταν επίσης ο Αριστοτέλης,
ο οποίος προσπάθησε να καταλάβει τη δημιουργία του κόσμου μέσα από την λογική και το πείραμα, αλλά και ο μεγάλος και πάντα επίκαιρος Επίκουρος,
τον οποίο

κατατάσσουν στους υλιστές γιατί αναφερόταν στην ευδαιμονία που συμπλέει μαζί με την ηθική, ως στόχο της ζωής,
χωρίς να νοιάζεται γα την ύπαρξη ή την ανυπαρξία θείων
δυνάμεων, όπως δεν παραδεχόταν και την μετά θάνατο
ζωή!!! Άλλος σπουδαίος επιστήμονας-φιλόσοφος και πατριώτης του Πρωταγόρα ήταν ο Δημόκριτος από τα
Άβδηρα, επίσης υλιστής, ο οποίος ήταν ο πατέρας της Ατομικής Θεωρίας. Απέρριψε την ύπαρξη υπερφυσικών ιδεών
και την άποψη ότι οι άνθρωποι υπάρχουν για να εξυπηρετούν κάποιον ανώτερο σκοπό!! Υποστήριζε όμως την
άποψη ότι ο άνθρωπος πρέπει να απολαμβάνει την ευθυμία
που περιλαμβάνει την ψυχική γαλήνη και σταθερότητα,
ενώ δίδασκε πως οι άνθρωποι δεν βρίσκουν την ευτυχία
μέσα από τα σωματικά αγαθά και τα πλούτη, αλλά μέσα
από την ορθή σκέψη και την πολυμάθεια!!!
Ο Ανθρωπισμός δεν επέδρασε μόνο πάνω στη φιλοσοφία,
αλλά και στην πολιτική και στις τέχνες!!!
Ο Περικλής στον Επιτάφιο δεν αναφέρεται καθόλου σε
υπερφυσικές δυνάμεις ούτε σε ζωή μετά το θάνατο, αλλά
λέει ότι όσοι Αθηναίοι πέθαναν στον πόλεμο, θυσιάστηκαν
για την πατρίδα· δηλαδή για την αγαπημένη τους Αθήνα
και θα μείνει παντοτινή η μνήμη τους στους πολίτες της
Αθήνας!!!
Τα δύστυχα χρόνια του ελληνισμού κατά την διάρκεια της
Ρωμαϊκης κατοχής, οι Ρωμαίοι κατακτητές αφού κατέστρεψαν, έκλεψαν, οικειοποιήθηκαν και σφετερίστηκαν
κάθε τι ελληνικό, αντέγραψαν και όλα τα πολιτιστικά μας
στοιχεία και όλες τις γνώσεις και ιδεολογίες μας και φυσικά μας μιμήθηκαν και στην έννοια του Ανθρωπισμού.
Οπαδοί του Ανθρωπισμού αναδείχτηκαν ο ποιητής Τίτος
Λουκρήτιος, αλλά και ο Κικέρωνας ο Οβίδιος, ο Σένεκας
και ο Ιούλος Καίσαρας.
Το θεοκτρατικό καθεστώς της Ανατολικής Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, καταδίωξε και απαγόρευσε τις ιδέες του Ανθρωπισμού, οι οποίες ξαναεμφανίστηκαν μετά τον
σκοταδισμό του Μεσαίωνα και χάραξαν την άνοιξη της
Αναγέννησης, της οποίας την σπίθα της γνώσης και την
έναρξη του Διαφωτισμού την χρωστάει στο ελληνικό πολιτιστικό μεγαλείο!!!
Ο ελληνισμός δεν σκόρπισε τα φώτα της γνώσης μόνο
στην Ευρώπη και στη Δύση, αλλά και στην Ανατολή και οι
ιδέες του Ανθρωπισμού ξαπλώθηκαν στην Κίνα και στην
Νότια Ασία.
Η Κίνα είναι η μόνη χώρα που σέβεται και εκτιμά τους Έλληνες και παραδέχεται ότι κάθε πολιτιστικό της στοιχείο
το έχει πάρει από το γένος των Ελλήνων και οι Κινέζοι
αποκαλούν την Ελλάδα με το ένα και πραγματικό όνομά

Φαίδρα
Φραγκομανώλη - Κοκκόλα

της· ΣΕΛΛΑΣ! Στην Κινέζικη προφορά λέγεται Σιλλά και
σημαίνει «φωτοδότρα πέτρα» από την λέξη ΣΕΛ = φως
και ΛΑΣ = πέτρα και το σίγμα μετατράπηκε αργότερα σε
δασύ πνεύμα, δηλαδή, σε δασεία και η λέξη έγινε ΕΛΛΑΣ.
Αλλά τα πνεύματα καταργήθηκαν αυθαίρετα από την ελληνική γλώσσα γιατί έτσι το έκριναν σωστό κάποιοι κυβερνώντες και σήμερα οι Έλληνες δεν γνωρίζουν τις
ιστορικές αλήθειες που γνωρίζουν για την Ελλάδα οι Κινέζοι!!
Ο Κινέζος Λάο Τσε τον 5ο αιώνα π.Χ. ήταν Ανθρωπιστής
και δίδασκε μια υλιστική αντίληψη του κόσμου χωρίς
Θεούς, όπως και ο Υπέρτατος Βούδας Σιντάρτα Γκαουτάμα
δεν αναφερόταν σε κανέναν Θεό, ενώ ο στόχος του ήταν
η ανακούφιση της ανθρωπότητας από τις δυσκολίες της
ζωής!!!
Οπαδοί του Βούδα υπάρχουν στην Κίνα αλλά και στην Ινδία
στην οποία δίδαξε και ο Κομφούκιος (551-483π.Χ.), ο
οποίος δεν ακολουθούσε τυφλές παραδοσιακές ή θρησκευτικές αντιλήψεις, αλλά βασιζόταν πάνω στη λογική,
στην ανθρωπιά, στο ρεαλισμό και αντιμετώπιζε τις εκάστοτε καταστάσεις σαν ξεχωριστές περιπτώσεις και προσπαθούσε να βρει τις αντίστοιχες λύσεις!!!
Ο όρος Ανθρωπισμός λέγεται και Ουμανισμός από την Λατινική γλώσσα και αποτέλεσε ένα πνευματικό ρεύμα στο
τέλος του Μεσαίωνα, με υποστηρικτές του τον Φραγκίσκο
Πετράρχη, τον Κοπέρνικο, τον Γαλιλαίο, τον Μπρούνο και
οδήγησε στο Διαφωτισμό του 17ο αιώνα.
Ο Ανθρωπισμός ή Ουμανισμός, όπως και ο αργότερα εμφανιζόμενος Διαφωτισμός δεν είχαν την εύνοια της Χριστιανικής Εκκλησίας, η οποία πολέμησε την επιστημονική
σκέψη!!
Σήμερα οι Ανθρωπιστές είναι οργανωμένοι σε πολλούς
ομίλους, οι οποίοι συγκροτούν παγκοσμίως τη Διεθνή Ανθρωπιστική και Ηθική Ένωση, ενώ πανευρωπαϊκά συγκροτούν την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ανθρωπιστών.
Ο Ανθρωπισμός αποτελεί την βάση για τη δημιουργία μιας
κοινωνίας με ελευθερία, δικαιοσύνη, πολιτική ισότητα,
αγάπη για το περιβάλλον, ανεξιθρησκεία και αληθινή δημοκρατία!!!
Ο άνθρωπος είναι το κέντρο του κύκλου της ζωής, αλλά
όχι ο κύκλος της ζωής, ανήκει στον κόσμο, αλλά ο κόσμος
δεν του ανήκει!!!
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Ειδήσεις για όλους
επιμελείται η
Ηλέκτρα Βενετσάνου

Νέα δεδομένα για την αλληλεπίδραση του ήλιου με το γαλαξία
Τα διαστημόπλοια Voyager 1, Voyager 2 και Cassini αποκαλύπτουν τη δομή και το σχήμα της Ηλιόσφαιρας
Η Ακαδημία Αθηνών, συμμετέχει ενεργά στην έρευνα των
ορίων του ηλιακού μας συστήματος μέσω των ερευνητών
του Γραφείου Διαστημικής Έρευνας και Τεχνολογίας και
του Ακαδημαϊκού Καθηγητή Σταμάτιου Μ. Κριμιζή, επικεφαλής του Γραφείου και των πειραμάτων LECP στα Voyager 1 και 2, αλλά και του πειράματος ΜIMI στο Cassini
(έως το έτος 2015).
Έτσι λοιπόν μας ενημέρωσε ότι προέκυψαν νέα δεδομένα
από τις αποστολές της NASA Cassini, Voyager 1 και 2.
Ύστερα από 55 χρόνια επιστηµονικής έρευνας, οι συνδυασµένες µετρήσεις των διαστηµοπλοίων Voyager 1, Voyager 2 και Cassini αποδεικνύουν ότι οι µεταβολές του
ηλιακού ανέµου εκτείνονται έως τα όρια της ηλιόσφαιρας
κατά τη διάρκεια του 11ετούς ηλιακού κύκλου και υποδεικνύουν πως αυτή αλληλεπιδρά µε το µεσοαστρικό αέριο

ως µία διαµαγνητική «φυσαλίδα» πλάσµατος. Η ανακάλυψη δημοσιεύματα αργά στο περιοδικό Nature Astronomy.
Μέχρι σήμερα η θεωρητική έρευνα για την ηλιόσφαιρα υποστήριζε πως η µορφή της μοιάζει περισσότερο µε µαγνητόσφαιρας. Η τελική πειραµατική επιβεβαίωση πως η
θεώρηση αυτή δεν είναι ακριβής, ήρθε πρόσφατα από ερευνητές της Ακαδηµίας Αθηνών και του Applied Physics Laboratory/Johns Hopkins University, µέσω της δηµοσίευσης
των αποτελεσµάτων τους στο περιοδικό Nature Astronomy
στις 24 Απριλίου 2017.

Το μέλλον της ανθρωπότητας
χωρίς γλώσσα!!!
Ο δισεκατομμυριούχος Elon Musk διευθύνων σύμβουλος
της Tesla και της SpaceX έχει σχέδιo να καταργήσουμε
την γλώσσα και να επικοινωνούμε απευθείας με την
σκέψη μας. Κι έχει ξεκινήσει ήδη να το επεξεργάζεται.
Mέσω της εταιρείας Neuralink, στοχεύει στη συγχώνευση
του ανθρώπινου εγκεφάλου με έναν υπολογιστή!!!
Για το σκοπό αυτό επέλεξε μερικούς από τους καλύτερους επιστήμονες ανά τον κόσμο και έφτιαξε ένα επιχειρηματικό μοντέλο που θα μπορεί να χρηματοδοτήσει τον
στόχο του “μεγαλόπνοου” έργου του.
Η γενική ιδέα είναι να προωθηθεί η τεχνολογία των νευρικών εμφυτευμάτων, κάτι που προς το παρόν «κολλάει»
στην νομοθεσία, αφού οι νόμοι απαγορεύουν να εμφυτεύσουν κάτι στον εγκέφαλο ενός υγιούς ατόμου.
Αυτά τα εμφυτεύματα θα επέτρεπαν την απευθείας επικοινωνία μεταξύ των ανθρώπων, χωρίς την ανάγκη της
γλώσσας!
Έτσι, αντί να… σπαταλάμε χρόνο για να «μεταφράσουμε»
τη σκέψη σας, θα μπορούμε να τη «μεταφορτώσουμε»
απευθείας στον εγκέφαλό μας!
Η στιγμιαία ανάγνωση των σκέψεων κάποιου, θα μπορούσε να μετατρέψει την ανθρωπότητα σε ένα γιγαντιαίο
εγκέφαλο, που με τη σειρά του θα μπορούσε να επιταχύνει ανεπανάληπτα την πρόοδο και την εξέλιξη της ανθρώπινης φυλής...!
Μπορεί να ακούγεται σαν επιστημονική φαντασία, αλλά
κάποια που εθεωρούντο επιστημονική φαντασία πριν έναν
αιώνα, σήμερα, είναι εδώ, παρόντα!
Ο Musk πάντως πιστεύει ότι είμαστε περίπου μια δεκαετία
μακριά από μια «πρώτη έκδοση» του εγχειρήματος...
πηγή: techit

Απεικόνιση της μορφής της ηλικαής αστρόσφαιρας (ηλιόσφαιρας) και της θέσης των διαστημοπλοίων Voyager 1 & 2
βασισμένη σε μετρήσεις των Voyagers και του Cassini. Ο
Ήλιος βρίσκεται στο κέντρο. Το Voyager 1 (επάνω) έχει περάσει στον μεσοαστρικό χώρο από τον Αύγουστο του 2012
και «αισθάνεται» τη ροή του μεσοαστρικού αερίου (κόκκινα
βέλη) και το μεσοαστρικό μαγνητικό πεδίο (γκρι γραμμές),
ενώ το Voyager 2 (κάτω) βρίσκεται ακόμη μέσα στην «ηλιοθήκη», έναν σχεδόν σφαιρικό φλοιό που λειτουργεί ως μια
μεγάλης κλίμακας «δεξαμενή» πλάσματος και σηματοδοτεί
την αλληλεπίδραση της ηλιακής «φυσαλίδας» με τον μεσοαστρικό χώρο. Η χρωματική κλίμακα δείχνει την κατανομή των ενεργητικών ουδετέρων ατόμων που καταγράφει
το Cassini. Τα ενεργητικά ουδέτερα άτομα προκύπτουν από
μια διαδικασία ανταλλαγής φορτίου μεταξύ ενεργητικών
ιόντων και ουδέτερων σωματιδίων και μπορούν να λειτουργήσουν ως κομιστές σημαντικών πληροφοριών προερχόμενα από πολύ απομακρυσμένες περιοχές της
ηλιόσφαιρας. (Δεξιά εικόνα): Σε αντίθεση με την παλαιότερη θεωρητική αντίληψη, η μορφή της ηλιόσφαιρας είναι
περισσότερο συμμετρική και μοιάζει με μια σφαιρική «φυσαλίδα» (Image Credit: Dialynas K et al., Nature Astronomy,
2017).

Η ηλιόσφαιρα είναι μια εκτεταµένη περιοχή που κυριαρχείται από τη ροή του ηλιακού ανέµου, περιλαµβάνει το
ηλιακό µας σύστηµα και εκτείνεται σε αποστάσεις ως και
120 φορές µεγαλύτερες από την απόσταση Γης-Ήλιου. Από
το 1961, το σχήµα και η αλληλεπίδρασή της µε το µεσοαστρικό αέριο, περιγραφόταν στο πλαίσιο δύο σηµαντικά
διαφορετικών θεωρητικών µοντέλων: ενός µοντέλου τύπου
µαγνητόσφαιρας (όπως εκείνη της Γης) µε µαγνητοουρά
που θα µπορούσε να εκτείνεται σε αποστάσεις µεγαλύτερες κατά τουλάχιστον 1000 φορές από την απόσταση ΓηςΗλίου, και ενός µοντέλου που προέβλεπε µία περισσότερο
συµµετρική, σχεδόν σφαιρική δοµή που αλληλεπιδρά µε
ένα µεγάλης κλίµακας µεσοαστρικό
µαγνητικό πεδίο.
Η έξοδος του Voyager 1 στο µεσοαστρικό χώρο συνοδεύτηκε από ένα σύνολο εντυπωσιακών µετρήσεων, όπου,
µεταξύ άλλων αποτελεσµάτων, διαπιστώθηκε η ύπαρξη ενός πολύ ισχυρότερου
µαγνητικού
πεδίου από αυτό που
αναµενόταν θεωρητικά. Τα παραπάνω
αποτελέσµατα,
σε
συνδυασµό µε την
εξακρίβωση πως η
πίεση του πλάσµατος
µέσα στην «ηλιοθήκη»
(µια
περιοχή,
«φλοιός», µεταξύ του κρουστικού κύµατος παύσης και της
ηλιόπαυσης) είναι σηµαντικά µεγαλύτερη από εκείνη του
µαγνητικού πεδίου, υποδεικνύουν πως η ηλιόσφαιρα είναι
µια σχεδόν συµµετρική «φυσαλίδα» πλάσµατος που εµφανίζει διαµαγνητική συµπεριφορά: «αντιστέκεται» στη ροή
του µεσοαστρικού αερίου που περιτυλίγεται γύρω από την
ηλιόσφαιρα, λίγο έως πολύ, όπως το νερό ρέει γύρω από
ένα βότσαλο σε ένα ποτάµι.
πηγή: Ακαδημία Αθηνών

Αποστάγματα του FACEBOOK
3 Αν ήμουνα μέλισσα θα έτρωγα ένα με γύρη απ’
όλα.
3 Ναι, γειά σας. Κέντρο Απεξάρτησης από τα ριάλιτι σόους; Μπορώ να κλείσω ένα ραντεβού;
― Είμαστε φουλ αδελφέ.
3 Φήμες λένε ότι υπάρχει νέος, στις μέρες μας, που
δεν πήρε μέρος σε τάλεντ σόου.
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επιστολές - σχόλια - απόψεις...
Στο έλεος των ληστών
εταιρείες, καταστήματα και
σπίτια στο Γέρακα
Μπαράζ χτυπημάτων σημειώθηκε τη νύχτα 25.4.17 στην
περιοχή του Γέρακα από τη σπείρα των χρηματοκιβωτίων σε συνέχεια της τελευταίας ραγδαίας αύξησης της
εγκληματικότητας και των κλοπών στην περιοχή του Γέρακα, με το Δήμο να κάθεται θεατής, χωρίς καμία ενέργεια σε κανένα επίπεδο.
Είναι αδιανόητο αυτό που γίνεται τους τελευταίους
μήνες στο Γέρακα. Ληστές εισβάλλουν ανενόχλητοι
οπλοφορώντας σε μικρομάγαζα και παίρνουν τις ειπράξεις της ημέρας, κακοποιοί μπαίνουν σε σπίτια ληστεύοντας οικογένειες και τελευταία η συμμορία των
χρηματοκιβωτίων βρίσκει πρόσφορο έδαφος στο Γέρακα
και στις εταιρείες που εδρεύουν, αρπάζοντας τα χρηματοκιβώτια, όπως στην οδό Αγ. Νεκταρίου στη NIVEA
BDF και τα ξημερώματα στην οδό Κομοτηνής και Ημαθίας στον Γέρακα, στα γραφεία της διαφημιστικής εταιρείας FOSS, όπως και στα γραφεία διπλανής εταιρείας
που πουλάει γραφική ύλη και στη διαφημιστική εταιρεία
Ogilvy.
Η αστυνομία με το δυναμικό που διαθέτει το ΑΤ Γέρακα
κάνει ό,τι μπορεί, όμως σε προσωπική μου παρέμβαση
στο Δημοτικό Συμβούλιο Παλλήνης προ μηνών για το
θέμα της εγκληματικότητας και τι κάνει ο δήμος γι’ αυτό,
ο κ. δήμαρχος σφύριζε αδιάφορα και όταν του ανέφερα
την περίπτωση δημάρχου που κάνει ενέργειες και ραντεβού με τον Γραμματέα του αρμόδιου υπουργείου και
υψηλόβαθμους εκπροσώπους της ΕΛ.ΑΣ., αυτός με ειρωνεύθηκε τόσο εμένα, όσο και τον συνάδελφό του δήμαρχο, απαξιώνοντας τις ενέργείες του.
Ο κ. Ζούτσος ποτέ δε λειτούργησε, ούτε αξιοποίησε το
Τοπικό Συμβούλιο Παραβατικότητας και δεν κάνει τίποτα
για την πόλη και στο επίπεδο καταπολέμησης της εγ-

κληματικότητας.
Παραμένει θεατής μεταθέτοντας εκ
του πονηρού όλες τις ευθύνες στο
κεντρικό κράτος. Κύριε δήμαρχε για
όλα αυτά τα θέματα δεν χρειάζεται
να ανακαλύψετε την Αμερική, αλλά
να πάρετε ως παραδείγματα συναδέλφους σας, που νοιάζονται για
την πόλη τους και την ασφάλεια
των πολιτών τους. Κρίμα η πόλη
μας να γίνεται έρμαιο των ληστών και των κακοποιών,
με τους ρομά στο νεκροταφείο του Γέρακα να δρουν
ανενόχλητοι την παραβατική τους συμπεριφορά σε κλο-

Με Ανοιχτή Επιστολή η δημοτική Ραδιοτηλεόραση της Σύρου καταγγέλει το
διπλό χτύπημα που δέχεται από το
μαύρο της Digea και από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου, που μετά
από προσφυγή ιδιοκτήτη ΜΜΕ, μπλόκαρε την επιχορήγηση της.
Γράφει μεταξύ άλλων:
«Ο Καλλικρατικός Δήμος Σύρου-Ερμούπολης, είναι η μοναδική περίπτωση
Δήμου στην Ελλάδα όπου ενώ λειτουργεί Ραδιοτηλεόραση, δεν έχει καταφέρει
να την επιχορηγήσει ούτε μία φορά,
καθώς η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου μετά από προσφυγή ιδιοκτήτη τηλεοπτικού
σταθμού,
αποφασίζει
επανειλημμένα κι αυθαίρετα για την ακύρωση της επιχορήγησης που εγκρίνει το

πές και ναρκωτικά και τους καταστηματάρχες να φοβούνται το επόμενο χτύπημα, όπως και οικογενειάρχες
στα σπίτια τους.
Ή θα λάβετε δραστικά μέτρα, αναλαμβάνοντας τις ευθύνες σας ως Δημοτική Αρχή ή καλύτερα να αφήσετε
την πόλη να πάει μπροστά, μακριά από όλα αυτά που
συμβαίνουν τελευταία και φέρετε την αποκλειστική ευθύνη για την παρακμή σε πολλά επίπεδα που βρίσκεται
ο Δήμος Παλλήνης σήμερα.
Νεκτάριος Καλαντζής
Οικονομολόγος-Κοινωνιολόγος
Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Παλλήνης
Πρόεδρος της Ένωσης Νέων Αυτοδιοικητικών Ελλάδος (ΕΝΑ)

Δημοτικό Συμβούλιο, αγνοώντας επιδεικτικά τη σχετική γνωμοδότηση του
Ελεγκτικού Συνεδρίου και την απόφαση
του Συμβουλίου της Επικρατείας! Την
ίδια στιγμή που με την ίδια νομοθεσία, τα
υπόλοιπα δημοτικά ΜΜΕ στην Ελλάδα
επιχορηγούνται κανονικά, συμπεριλαμβανομένης και της ομοειδούς ραδιοτηλεόρασης της Κω, η οποία βρίσκεται εντός
της ίδιας Αποκεντρωμένης!
Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, ο φορέας της
δημοτικής ραδιοτηλεόρασης (ΡΕΔΗΣΕ)
μη έχοντας λάβει επί 7 έτη την προβλεπόμενη από το νόμο επιχορήγηση, και
μετά τη σύμβαση εκπομπής, την οποία
έχει αναγκαστικά υπογράψει με την
Digea να έχει οδηγηθεί σε οικονομική
ασφυξία.
Η δυνατότητα συνέχισης ύπαρξής μας
ως δημοτική τηλεόραση αμφισβητήθηκε
έντονα για πρώτη φορά την Τρίτη 3 Ιανουαρίου 2017. Τότε, εν μέσω εορταστικής περιόδου, η Digea, μια εταιρία που
υποτίθεται ότι παρέχει μόνο υπηρεσίες

και δεν λαμβάνει αποφάσεις για το μέλλον των ΜΜΕ, αποφάσισε την υποβάθμιση του σήματος του τηλεοπτικού μας
σταθμού.
Αφού καταφέραμε να λειτουργήσουμε
ξανά για ένα χρονικό διάστημα, την Μεγάλη Τετάρτη 12 Απριλίου, στην καρδιά
της Μεγάλης Εβδομάδας κι ελάχιστες
ημέρες πριν από τις διακοπές του
Πάσχα, η Digea-Ψηφιακός πάροχος, παρόλες τις γνωστοποιήσεις μας για την
οικονομική μας κατάσταση, έριξε μαύρο
στο σήμα του δημοτικού τηλεοπτικού
σταθμού της Σύρου, «Αιγαίο Τηλεόραση». Είναι προφανές ότι η επιλογή της
Digea να προβεί στην ενέργεια διακοπής
του σήματος τις ημέρες του Πάσχα, προκάλεσε πολύ μεγαλύτερη ζημιά από ότι
θα προκαλούσε σε μια οποιαδήποτε
άλλη χρονική στιγμή,
Μετά από 7 χρόνια υπομονής, ζητάμε
επιτέλους μια άμεση λύση.
Η Διοίκηση της ΡΕΔΗΣΕ

Αγώνας ορεινού Τριάθλου στο Δήμο 3Β
Αποκλεισμός οδών, Κυριακή 30/4
Tην Κυριακή 30 Απριλίου 2017 διεξάγεται στο Δήμο 3Β και συγκεκριμένα στις
πόλεις Βάρκιζα - Βουλιαγμένης, ο διεθνής αγώνας Ορεινού Τριάθλου XTerra
Greece Championship 2017. Λόγω της
διεξαγωγής του αγώνα θα γίνουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και κλείσιμο κάποιων οδών για λίγες ώρες το πρωί της
ίδιας ημέρας.
Για την είσοδο - έξοδο από την πόλη,
για να μην ταλαιπωρηθείτε χρησιμοποιείστε τις παρακάτω οδούς.
Παναγούλη, Φλέμινγκ και Δήμητρας οι
οποίες θα παραμείνουν ανοικτές με
έλεγχο της κυκλοφορίας.
Κλειστές θα παραμείνουν οι οδοί από ώρα
08.45 έως 13.00:
1. Διός από Ποσειδώνος μέχρι Ιάσονος
2. Αγ. Παντελεήμονος από Διός μέχρι Πανός

3. Ερμού από Ποσειδώνος μέχρι Ιάσονος
4. Νυμφών από Αγ. Παντελεήμονος ως Ιάσονος
5. Ορφέως από Ποσειδώνος μέχρι Ιάσονος
6. Πανός από Ποσειδώνος μέχρι Ιάσονος
7. Πανός από Τερψιχόρης ως Μαυρολέοντος
8. Χλόης από Πανός μέχρι Σαπφούς
9. Σαπφούς από Χλόης μέχρι Νεφέλης
10. Αργοναυτών από Σαπφούς μέχρι τέλος
11. Σαπφούς από Πανός μέχρι Αργοναυτών
Από 08.45 έως 11.30 οι:
12. Βορεάδων από Ουρανιάς μέχρι Πανός
13. Μαυρολέοντος από Αμαριλλίδος ως Πανός
14. Παλλάδος από Δάφνης μέχρι Φρυνίχου
15. Ελπίδος από Φρυνίχου μέχρι Παλλάδος
16. Δάφνης από Φρυνίχου
17. Πανδόρας από Φρυνίχου μέχρι Έριδος
18. Φρυνίχου από Αφροδίτης ως Παλλάδου
19. Αφροδίτης από Κλιμένης μέχρι Φλεμινγκ/Παναγούλη και Παναγούλη / Φλεμινγκ ανοικτή με
έλεγχο κυκλοφορίας

21. Μενελάου από Παναγούλη ως Δομοκού/Ηλέκτρας
22. Λυσίου από Μενελάου μέχρι Ηλέκτρας
23. Λυσικράτους από Μενελάου ως Ηλέκτρας
24. Πραξιτέλους από Μενελάου ως Ηλέκτρας
25. Ηλέκτρας από Πραξιτέλους ως Μενελάου

26. Κυβέλης από Μενελάου ως Στρ. Δελληγιαννακου
27. Δομοκού από Μενελάου μέχρι τέλος

28. Αθηνών από Αμφίκλειας μέχρι Δομοκού
29. Ξενοφώντος από Μενελάου μέχρι Κίρκης
30. Κίρκης από Ξενοφώντος ως Λυκούργου
31. Λυκούργου από Λ. Αθηνάς μέχρι τέλος
32. Θησέως από Λυκούργου ως Λ. Ποσειδώνος
33. Αχιλλέως από Ηρακλέους μέχρι Θησέως
34. Φαέθωντος από Ηρακλέους μέχρι Λ. Αθηνών
35. Δήμητρας ανοικτή με έλεγχο κυκλοφορίας
36. Άρεως από Λ. Αθηνών μέχρι Ιάσονος
37. Φανερωμένης από Λ. Αθηνών ως Θησέως
38. Αιόλου από Λ. Αθηνας μέχρι Θησέως
39. Αφροδίτης από Λ. Αθηνάς μέχρι Θησέως
40. Ήρας από Θησέως μέχρι Ιάσονος
Στέλεχος της διοργάνωσης θα ακολουθεί τον
τελευταίο αθλητή / αθλήτρια και θα ενημερώνει για σταδιακή αποδέσμευση των σημείων
και επαναφορά τους στην κανονική κυκλοφορία. Με αυτό τον τρόπο, σε αρκετά σημεία η
κυκλοφορία θα επανέλθει στην κανονική της
λειτουργία αρκετά νωρίτερα.
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Εκθεση παραδοσιακών
φορεσιών στο κτίριο Δροσοπούλου
Κερατέας
Ο Λαογραφικός Σύλλογος Κερατέας «Απόλλων» σε συνδιοργάνωση με
τον Αναπτυξιακό Σύνδεσμο Λαυρεωτικής πραγματοποίησαν τριήμερη έκθεση παραδοσιακών φορεσιών Δημοτικό Ωδείο Κερατέας - κτίριο Δροσοπούλου.
Ο Λαογραφικός Σύλλογος Κερατέας «Απόλλων», προσδοκώντας να είναι ενεργό κομμάτι
της τοπικής κοινωνίας και να συμβάλλει στην πρόοδο και ανάδειξη του τόπου, διοργάνωσε
με απόλυτο σεβασμό στην λαϊκή παράδοση της Ελλάδας, την πρώτη έκθεση παραδοσιακών φορεσιών στην Κερατέα, (21 - 23 Απριλίου 2017), στο ιδιαίτερου κάλλους κτίριο Δροσοπούλου όπου στεγάζεται και το Δημοτικό Ωδείο Κερατέας.
Ο σκοπός της έκθεσης ήταν διττός: να δώσουν την ευκαιρία στους επισκέπτες να έρθουν
ένα βήμα πιο κοντά στην παράδοσή μας και τις ρίζες μας, αλλά ταυτόχρονα, με αφορμή
την έκθεση, να αναδείξουν την πόλη και να προσελκύσουν επισκέπτες, αποδεικνύοντας
έμπρακτα το ενδιαφέρον και την αγάπη τους γι' αυτόν τον τόπο.
Στο χαιρετισμό της η πρόεδρος του Συλλόγου Δήμητρα Κατσίκη σημείωσε μεταξύ
άλλων: “Επί 25 και πλέον χρόνια ο ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ασχολείται, με απόλυτο σεβασμό και
ήθος, με την ελληνική παράδοση και ιδιαίτερα με την χορευτική. Δεκάδες παιδιά και
ενήλικες στο διάστημα αυτό έχουν διαβεί το κατώφλι του ΑΠΟΛΛΩΝΑ, έχοντας την
ευκαιρία να γνωρίσουν χορούς και λαογραφικά στοιχεία απ’ όλες τις γωνιές όχι μόνο
της σημερινής Ελλάδας αλλά και της Ελλάδας που χάθηκε. Μέσα από τους χορούς,

το παραδοσιακό τραγούδι και τα σεμινάρια που πραγματοποιούνται στον σύλλογό
μας, τα μέλη μας έχουν την δυνατότητα να γνωρίσουν στοιχεία της ελληνικής παράδοσης μέσα από μία άλλη οπτική. [...]
Η μακραίωνη διαδρομή αλληλοεπιδράσεων και εξελίξεων, από την αρχαιότητα μέχρι
σήμερα οδήγησαν τις παραδοσιακές φορεσιές στην μορφή που γνωρίζουμε σήμερα.
...Η μεγάλη ποικιλία, οι παραλλαγές και η ομορφιά των παραδοσιακών ενδυμασιών
διαφόρων περιοχών της πατρίδας μας προκαλεί κατάπληξη, αλλά ταυτόχρονα και μεγάλη δυσκολία σε όποιον αποφασίσει να ασχοληθεί περισσότερο με τη μελέτη τους.
Παλαιότερα, στον ίδιο χώρο, η κοινωνική τάξη, το επάγγελμα, η ηλικία, το φύλο, η κοινωνική θέση, η γεωγραφία της περιοχής κ.ά., καθόριζαν τον ιδιαίτερο τύπο της φορεσιάς που έπρεπε να φορέσει κάθε άτομο, με αποτέλεσμα να δημιουργείται μια
πραγματικά μοναδική και ταυτόχρονα τεράστια ποικιλία παραδοσιακών φορεσιών».
Χαιρετισμό απηύθυνε και ο Δήμαρχος Λαυρεωτικής Δ.Λουκάς.
Κωστής Βενετσάνος
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ΕΒΔΟΜΗ

«Μαρκόπουλο, 1821 - Αφιέρωμα στους
Μαρκοπουλιώτες Αγωνιστές»

ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ BAZAR ΣΤΟ ΠΙΚΠΑ ΒΟΥΛΑΣ-ΠΕΝΤΕΛΗΣ
Με μεγάλη επιτυχία
έγινε το Πασχαλινό
bazaar του Συλλόγου ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ
ΠΙΚΠΑ
ΒΟΥΛΑΣΠΕΝΤΕΛΗΣ 9 Απριλίου.
Ευχαριστούμε και
συγχαίρουμε όλες
τις εθελόντριες μας
που εργάστηκαν με
κέφι και μας προσέφεραν τις υπεροχες
δημιουργίες τους .
Τα χρήματα θα καλύψουν, όπως πάντα, ανάγκες των παιδιών του ΠΙΚΠΑ.
Ευχαριστούμε πολύ τον Δήμαρχο για την παρουσία του και την συμπαράσταση
του.

Πλήθος κόσμου τίμησε την Έκθεση «Μαρκόπουλο, 1821», που ολοκληρώθηκε
17/4/2017, στο Πολιτιστικό Κέντρο του
Δήμου Μαρκοπούλου με διάρκεια ένα μήνα.
Στην Έκθεση – Αφιέρωμα στους Μαρκοπουλιώτες Αγωνιστές, οι επισκέπτες είχαν την
ευκαιρία να δουν Αριστεία του Αγώνα, που
αφορούν σε Μαρκοπουλιώτες πολεμιστές
για την ανεξαρτησία και Φακέλους Αγωνιστών, όπως καταγράφονται στο Βιβλίο του
Σταμάτη Μεθενίτη: «Το Μαρκόπουλο των
Μεσογείων: Οδοιπορικό στους αιώνες».
Παρουσιάστηκαν επίσης στοιχεία από τις
αγοραπωλησίες στην ευρύτερη περιοχή του
Μαρκοπούλου, καθώς σύμφωνα με το Πρωτόκολλο του Λονδίνου - 1830, οι Έλληνες
όφειλαν να αποζημιώσουν τους «πρώην
κτήτορες», με σκοπό να περιέλθει η «γη»
στα χέρια τους.

Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα η έκθεση και πλούσιο το φωτογραφικό υλικό, που εν πολλοίς
ανήκει στον ιστορικό και συγγαφέα Σταμάτη Δημ. Μεθενίτη, γι’ αυτό άλλωστε τιμήθηκε από τον Δήμο Μαρκοπούλου για την
προσφορά του στην διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου.

Xρήσιμα επαγγέλματα με
Προβληθείτε στις
σελίδες μας
με μία συνδρομή
της εφημερίδας!

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
Πιάνο, Μπουζούκι, κιθάρα, ακορντεόν, αρμόνιο,
λαούτο, ούτι, μαντολίνο παραδίδονται
μαθήματα από έμπειρο επώνυμο
μουσικό, άριστο παιδαγωγό, με ειδικά
συστήματα ταχείας εκμάθησης.
20, ευρώ, μηνιαίως.

Πληροφορίες 6937153052
press@ebdomi.com
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ΕΤΥΜΟΛΟΓΩ ΑΡΑ ΥΠΑΡΧΩ

«ἄπιτε»!
Ἐκ Τυραννογνωσίας,
Μισοτυραννίας
ἄρχεσθαι &
Τυραννοαγνωσίας
Τυραννοφιλίας
παύεσθαι
«Καλόν μέν ἐστιν ἡ τυραννίς χωρίον, οὐκ ἔχει δέ ἀπόβασιν».
(Αποφθέγματα των επτά Σοφών, απόφθεγμα 11,2)

[= ωραίος τόπος / χώρος είναι η τυραννίδα, δεν έχει
όμως χώρο για απόβαση (δεν είναι όμως δυνατό να
σωθεί κανείς απ’ αυτήν)].

ΕΒΔΟΜΗ

(Διογένης Λαέρτιος, 3ος μ.Χ., “Βίοι Φιλοσόφων”, βιβλίο 3, 83, 4)

(= και τυραννίδα - δικτατορία - είναι όταν ο λάος κυβερνάται από κάποιον που με απάτη ή με βία κατέλαβε την
εξουσία).
Ως γνωστόν τον τελευταίο καιρό ασχοληθήκαμε με τον
Αριστοτέλη (Δεκέμβρη - Γενάρη) και στη συνέχεια από
το Φλεβάρη ασχολούμαστε με τους Προσω-κρατικούς,
τους θεμελιωτές της Φιλοσοφίας, της Επιστήμης και του
Δυτικού Πολιτισμού.
Η Unesco ανακήρυξε για πρώτη φορά στην ιστορία της
όχι μόνο το 2016 έτος Αριστοτέλη, αλλά και το 2017
(2400 και 2401 χρόνια από τη γέννησή του).
Την Τρίτη 25 και Τετάρτη 26 Απριλίου 2017 διεξήχθη το
4ο Διεπιστημονικό Συνέδριο, στο Παν/μιο Αθηνών
(Παν/μίου 30) με θέμα: «Προσωκρατικοί φιλόσοφοι και
Αριστοτέλης», που διοργανώθηκε από τη Διεθνή Επιστημονική Εταιρία Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας και
την Ένωση Ελλήνων Φυσικών.

Προσω-κρατικῶς
ζῆν

«Ὕβρις φυτεύει τύραννον».
(Σοφοκλής, 496-406, “Οιδίπους τύραννος”, στιχ. 872)

[= Η αλαζονεία / έπαρση γεννά την τυραννίδα - ή τον τύραννο - (η τυραννίδα θα ξεφυτρώσει από αλαζονικούς
και υπεροπτικούς χαρακτήρες)].

«Ἀλλ᾽ ἡ τυραννίς πολλά τ᾽ἄλλα εὐδαιµονεῖ
κἄξεστιν αὐτῇ δρᾶν λέγειν θ᾽ἅ βούλεται».
(Σοφοκλής, 496-406, “Αντιγόνη” στιχ. 506-507)

(= Αλλά ο τύραννος εκτός από τα πολλά άλλα πλεονεκτήματα που έχει, μπορεί ακόμη και να πράττει και να
λέγει ό,τι θέλει).

«Τυραννίς χρῆµα σφαλερόν, πολλοί δέ αὐτῆς
ἐρασταί εἰσι».
(Ηρόδοτος, 484-425, βιβλίο Γ’ “Θάλεια”, 53, 17)

(= η τυραννίδα είναι πράγμα επισφαλές και πολλοί είναι
οι εραστές της).

«Ἡ γάρ τυραννίς ἀδικίας µήτηρ ἔφυ».
(Πλούταρχος, 50-120, “Περί τύχης ή αρετής του Μ. Αλεξάνδρου”, 338c, 3)

(= Η τυραννίδα από φυσικού της είναι μητέρα της αδικίας).

«Παρέκβασις δέ βασιλείας µέν τυραννίς... ὁ µέν
γάρ τύραννος τό ἑαυτῷ συµφέρον σκοπεῖ, ὁ δέ
βασιλεύς τό τῶν ἀρχοµένων... Ἡ δέ τυραννίς ἐξ
ἐναντίας ταύτῃ· τό γάρ ἑαυτῷ ἀγαθόν διώκει.
Καί φανερώτατον ἐπί ταύτης ὅτι χειρίστη· κάκιστον γάρ τό ἐναντίον τῷ βελτίστῳ. Μεταβαίνει
δ᾽ἐκ βασιλείας εἰς τυραννίδα· φαυλότης γάρ
ἐστι µοναρχίας ἡ τυραννίς, ὁ δή µοχθηρός βασιλεύς τύραννος γίνεται).

Ο υποφαινόμενος παρέστη στο Συνέδριο, το παρακολούθησε ανελλιπώς και επισταμένως και διέκρινε άκρως
ενδιαφέρουσα την εισήγηση του ομότιμου καθηγητή της
Αρχαίας Ιστορίας Εμμανουήλ Μικρογιαννάκη με θέμα:
«Ο Τύραννος διχαζόμενος».
Ευτυχώς ο καθηγητής, για πρώτη φορά χρησιμοποίησε
γραπτό δοκίμιο, ενώ συνηθίζει πάντα στις διαλέξεις του
να ομιλεί από στήθους. Το δοκίμιο αυτό μου το ενεχείρισε και εγώ θεώρησα, πως είναι προς το συμφέρον των
αναγνωστών/στριών μου να διαβάσουν τη γνώμη του
Μεγάλου Δασκάλου μου, με τον οποίο τα τελευταία 15
χρόνια συνεργάζομαι στον σεμιναριακό κύκλο των μαθημάτων/διαλέξεων που παραδίδει στον Φ. Σύλλογο
“Παρνασσός” (2002-2017) με γενικό τίτλο “Αρχαιότης
και Μέλλον”.
Να θεωρήσετε το παρόν άρθρο ως μια μικρή συνεισφορά
στην κατανόηση του Μεγάλου Διανοητή/φιλοσόφου, του
Αριστοτέλη, του “Γίγαντα της σκέψης”, κατά τον Μαρξ.
Στο συνέδριο συμμετείχαν διακεκριμένοι πανεπιστημιακοί καθηγητές όλων των ειδικοτήτων με πολλά και νέα
ενδιαφέροντα θέματα - εργασίες/εισηγήσεις.
Σας παραθέτω την εισήγηση/ομιλία του καθηγητού μου
Εμμ. Μικρογιαννάκη αυτούσια με κάποια διευκρινιστικά
σχόλια δικά μου, όπου έκρινα πως ήταν απαραίτητα για
την κατανόηση του κειμένου.

(Αριστοτέλης, 384-322, “Ηθικά Νικομάχεια” 1160b, 1-13)

(= H τυραννίδα είναι παρέκκλιση από τη βασιλεία... γιατί
ο τύραννος αποβλέπει στο προσωπικό του συμφέρον
ενώ ο βασιλιάς στο συμφέρον των υπηκόων του... Η τυραννίδα είναι το αντίθετο της βασιλείας· γιατί ο τύραννος επιδιώκει το προσωπικό του συμφέρον. Είναι λοιπόν
ολοφάνερο πως η τυραννίδα είναι το χείριστο πολίτευμα· δεδομένου ότι το κάκιστον είναι αντίθετο του
βελτίστου. Από τη βασιλεία μεταπηδούν στην τυραννίδα· γιατί η τυραννίδα είναι διαστροφή της μοναρχίας
και ως εκ τούτου ο κακός βασιλιάς γίνεται τύραννος).
«Τυραννίς δέ ἐστιν, ἐν ἧ παρακρουσθέντες ἤ
βιασθέντες ὑπό τινος ἄρχονται».

Ο ΤΥΡΑΝΝΟΣ ΔΙΧΑΖΟΜΕΝΟΣ
Ο πολιτειακός βίος των Ελλήνων είναι πλούσιος σε όλο
του το φάσμα. Η τυραννογνωσία εντάσσεται σ’ αυτό το
πλαίσιο και περιλαμβάνει την τυραννίδα ως πολιτειακό
τύπο και τον τύραννο ως πρόσωπο και χαρακτήρα.
Οι τύραννοι αναδεικνύονται παρά τους κειμένους νόμους
της πόλεως και συνήθως έχουν δυσεξιχνίαστες ικανότητες. Είναι ρηξικέλευθροι. Οι περισσότεροι από τους τυράννους του αρχαίου κόσμου άρχισαν ως δημαγωγοί.
Στη σπουδή της τυραννικής ψυχής διακρίνομε δύο στάδια.
Το ένα αφορά στον τρόπο ανόδου του τυράννου και το

δεύτερο στην διατήρηση της εξουσίας του. Παραλληλισμοί προς συγχρόνους τυράννους - δικτάτορες (Μουσσολίνι, Χίτλερ, Στάλιν) θα βάθαιναν την κατανόηση της
τυραννικότητος, θα την καθιστούσαν “ράονα”1, αλλά θα
υπερέβαιναν τα όρια της παρούσης εισηγήσεως.
Συνοψίζων τις σχετικές απόψεις, κυρίως του Αριστοτέλους, όπως εκτίθενται πολύ πυκνά στα Πολιτικά του, παρατηρώ ότι ο δεινός πολιτειολόγος διακρίνει δύο μορφές
της προσωπικότητος του τυράννου. Η πρώτη είναι γνωστότερη. Είναι η εικόνα του σκληρού και αδυσώπητου
ηγέτου, ο οποίος δεν ορρωδεί προ ουδενός. Θα μπορούσαμε να συνοψίσουμε τις ιδιότητες του τυράννου σε τρία
Π, από τα αρχικά των λέξεων Πονηρόφιλος, Πτωχοποιός
και Πολεμοποιός.
Ως Πονηρόφιλος ο τύραννος αρέσκεται και κρίνει συμφέρον του να συναγελάζεται με πονηρούς και ευτελείς, με
άτομα τα οποία έχουν απορριφθεί ή υποβαθμισθεί από την
κοινωνία, όπως είναι οι γυναίκες, οι δούλοι και οι αλλοδαποί μισθοφόροι. Τον τύραννο γενικώς πλαισιώνουν οι πεπεδημένοι2, οι πιεζόμενοι, οι αγαθοί πολίτες πέφτουν σε
δυσμένεια και καταδιώκονται.
Ο τύραννος δεν επιτρέπει συγκεντρώσεις που με τις ανταλλαγές απόψεων και ιδεών ανυψώνουν το φρόνημα.
Είναι εχθρός της παιδείας. Επινοεί με την ανέχεια και τον
πόλεμο “ασχολίαν” και όχι “σχολήν” των υπηκόων του (όχι
otium3 αλλά negotium4). Οι πτωχοί (ή νεόπτωχοι) και οι
εμπλεκόμενοι σε πόλεμο (εσωτερικό ή εξωτερικό) αδυνατίζουν την πόλη αλλά ισχυροποιούν τον τύραννο. Ο εξεταζόμενος ηγέτης από τον Αριστοτέλη θέλει να είναι οι
υπήκοοί του “αγνώτες” (άγνωστοι μεταξύ των) και να μην
έχουν φρόνημα. Στο καθεστώς του γυναίκες καταδίδουν
τους συζύγους των. Πολύ εντυπωσιακός ρόλος παρέχεται
στους “ωτακουστάς” και στις “ποταγωγίδες”5 των Συρακουσών. Σου προσφέρουν ένα ποτό και σου αποσπούν μυστικά. Ο αποδέκτης των πληροφοριών αποβαίνει “δεινός”
με το να μην του διαφεύγει τίποτε. Μέθοδός του το “κολούειν και αναιρείν”6 τους υπερέχοντας.
Διακρίνομε διχασμό στην προσωπικότητα του τυράννου.
Από το ένα μέρος είναι σκληρός και απηνής. Ως παράνομος που επιβάλλεται διά της βίας δεν μπορεί να είναι
ήπιος. Από το άλλο μέρος ο τύραννος προσπαθεί να μιμηθεί, εξωτερικά κυρίως, τον βασιλέα, ο οποίος, ως πολιτειακός τύπος, περικοσμείται από την ελληνική διανόηση και
πολιτική σκέψη με όλα τα θετικά χαρακτηριστικά και μάλιστα στον υπερθετικό βαθμό σε περιπτώσεις μεγάλων
βασιλέων.
Κατά τον Αριστοτέλη (Πολ. Ε, κεφ. 11) στην περίπτωση
των τυράννων, οι οποίοι επιβιώνουν και δημιουργούν
έργο, συνυφαίνεται ο τυραννικός και βασιλικός τύπος.
Θα λέγαμε ότι εδώ δημιουργείται ένας νέος, μεικτός
τύπος, ένας τυραννοβασιλεύς. Ο όρος δεν είναι αμάρτυρος. Απαντάται.
Ο διφυής μονάρχης παρουσιάζεται από το ένα μέρος με
τις πιο ακραίες αρνητικές πολιτειακές ιδιότητες. Το ίδιο
πρόσωπο όμως “δοκεί”, φαίνεται, ότι έχει τις ηθικές ιδιότητες που προσιδιάζουν στον βασιλέα. Κυμαινόμεθα μεταξύ του “είναι” και του “δοκείν”. Και αναπόφευκτα
γεννάται το ερώτημα. Τί κρίνομεν προτιμότερον από ηθικής απόψεως, το “είναι” απλώς ή μαζί και το “δοκείν” (το
φαίνεσθαι). Τον τύραννο γυμνό ή κεκοσμημένο;
Συνεχίζεται στο επόμενο φύλλο
―――――――
1. ράονα” = πιο εύκολη, που εύπεπτη.
2. πεπεδημένοι: πεδάω/πεδήσω = δένω με χειροπέδες, βάζω στα δεσμά.
3. otium = η απραγμοσύνη, σχολή, αργία.
4. negotium = ασχολία, εργασία
5. ποταγωγίδες = γυναίκες κατάσκοποι
6. κολούειν και αναιρείν = να ταπεινώνουν και να εξαφανίζουν.

Πέτρος Ιωαννίδης
Καθηγητής φιλόλογος του 2ου ΓΕΛ Βούλας
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Δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο
του δημοσιογράφου
Βασίλη Κασιμάτη

4 Ποιος λέει όχι στην τουριστική
Βούλα;
4 Να δοθεί ένα τέλος στη παραλία
φάντασμα, την Β’ Πλαζ Βούλας…
εδώ και τώρα!
Έπειτα από απαίτηση πολλών δημοτών στο Δήμο 3Β
(Βούλα-Βάρη-Βουλιαγμένη) σχετικά με το παραλιακό
μέτωπο συγκεκριμένα της δημοτικής
ενότητας Βούλας, καταγράψαμε τα εξής.
Η Βούλα αδιαμφισβήτητα είναι μια πανέμορφη και ήσυχη αστική περιοχή, όπου
μεταξύ άλλων θα μπορούσε να αναπτύξει ένα τουριστικό προφίλ, αντάξιο
άλλων μεγάλων τουριστικών δήμων της
Αττικής όπως του Δήμου Γλυφάδας ή
και άλλων περιφερειών.
Τροχοπέδη όμως γι’ αυτή την ήπιας μορφής τουριστική ανάπτυξη αποτελεί η
στασιμότητα της ανάληψης ευθυνών και
δράσεων στο πρώην Κάμπινγκ Βούλας
και στη Β’ Πλαζ Βούλας. Επειδή το
πρώην Κάμπινγκ αυτό το διάστημα βρίσκεται ΙΣΩΣ (!) σε τροχιά εξυγίανσης, σήμερα θα ασχοληθούμε με το δεύτερο
σημείο, την πολύπαθη παραλία, το «φιλέτο της ντροπής», τα 70 στρέμματα της
Β’ Πλαζ Βούλας.
Και ποιος Αθηναίος δεν θυμάται αυτή την
ελεγχόμενη παραλία «διαμάντι» έως τα τέλη της δεκαετίας του ’90.
Έκτοτε «πλάκωσαν» τα «μεγάλα συμφέροντα» με τα
…«μεγάλα στόματα» και το τεράστιο αυτό παραλιακό δημόσιο θέρετρο παρέμεινε κλειστό και μετετράπη σε σκουπιδότοπο.
Το 2001 η ΕΤΑ/ΕΤΑΔ Α.Ε. με την κυβερνητική εντολή
που της δόθηκε για «διαχείριση με γνώμονα το Δημόσιο Συμφέρον», σύναψε σύμβαση μίσθωσης με τις
ΑΠΟΛΛΩΝΙΕΣ ΑΚΤΕΣ Α.Ε., κάθε άλλο αντί του “δημοσίου συμφέροντος”, για την εκμετάλλευση της Β’
Πλαζ Βούλας. Γι’ αυτό και ποτέ δεν την λειτούργησαν
σαν οργανωμένη παραλία, επειδή ο κύριος σκοπός
τους ήταν να κατασκευάσουν νυχτερινά κέντρα διασκέδασης, κάτι που ορθά δεν έγινε δεκτό από την τοπική κοινωνία.
Ακολούθως λειτούργησε υπό την πρακτική του πλιάτσικου, αφού για κανά δυό χρόνια οι ανάδοχοι καθάρισαν λίγο το εσωτερικό και ασχολήθηκαν με το να
προσφέρουν υπηρεσίες για γάμους και δεξιώσεις (με
70 ευρώ το κεφάλι και τα λεφτά στην τσέπη!!!), ενώ

ποτέ δεν απέδωσαν το 12% (επί των μικτών κερδών)
στο δήμο, όπως αναφέρεται και στη σχετική σύμβαση. Τα δε συσσωρευμένα μισθώματα πολλών χιλιάδων ευρώ ουδέποτε εισπράχτηκαν! Εν τέλει και
έπειτα από σωρεία καταγγελιών… «έφυγαν νύχτα»!
Και από τότε η Β’Πλαζ έχει αφεθεί στην τύχη της.
«Από τον Άννα στον Καϊάφα» και η ανάληψη ευθυνών από τις δημοτικές αρχές, αφού κανείς δεν αναλαμβάνει να εξυγιάνει τη περιοχή προς όφελος των
δημοτών και κατ’ επέκταση των Αθηναίων πολιτών
και επισκεπτών/τουριστών.
Ρητή όμως η λαϊκή εντολή των δημοτών της Βούλας. Εξυγίανση εδώ και τώρα!!
Άλλοι λένε ότι είναι στην δικαιοδοσία του δήμου. Άλλοι
της ΕΤΑ, ΕΤΑΔ, ΤΑΙΠΕΔ Α.Ε. και άλλα ονόματα σαν
τους εγκληματίες... Άλλοι επίσης λένε ότι βρίσκεται
ακόμα στα χέρια της εταιρίας ΑΠΟΛΛΩΝΙΕΣ ΑΚΤΕΣ
Α.Ε. αφού η ΕΤΑΔ αντί να καταγγείλει τότε τη σύμβαση και να προβεί σε έξωση, αποδέχτηκε το σφράγι-

σμα της παραλίας και σαν επιστέγασμα όλων, το 2009
ακολουθώντας την πάγια τακτική της, φέρεται να ανανέωσε την μίσθωση μέχρι το 2030, δίνοντας έτσι στην
ουσία «αμνηστία» στις ΑΠΟΛΛΩΝΙΕΣ ΑΚΤΕΣ Α.Ε. Σκοτεινό και ύποπτο μεν αλλά παντελώς αδιάφορο για το
μέσο πολίτη, αφού «δεν μας ενδιαφέρει ποιος είναι
υπεύθυνος φορέας, ας βρει την άκρη η δημοτική αρχή
εδώ και τώρα, αλλιώς ας παραιτηθούν», ως κραυγή
αγωνίας που βγαίνει από τα χείλη όλων.
Η “μπάλα” είναι πλέον στην περιοχή του δημάρχου
Γρηγόρη Κωνσταντέλλου, ο οποίος εντέλλεται να
λειτουργήσει άμεσα προς όφελος του Δήμου και να
πράξει το αυτονόητο, που είναι να επιστραφεί η παραλία με συνοπτικές διαδικασίες «ελεύθερη προς
χρήση» των πολιτών και η ευλογημένη παραλία «κόσμημα» να αποκτήσει επιτέλους και πάλι την πραγματική της αξία.
Είναι ανήκουστο μια τέτοια περιοχή φιλέτο να παραμένει σε καθεστώς ομηρίας από κάποιους... (πώς να
τους χαρακτηρίσω), που 15 και πλέον χρόνια κρατούν
το «φιλέτο» της Βούλας, ως μια περιοχή φάντασμα.

Η πρόταση είναι μια και μόνη. Η «Μπουλντόζα»!!
Ανεξαρτήτως δικαιοδοσίας, όποιος δήμαρχος προβεί
στο «καθάρισμα» της Β’Πλαζ Βούλας θα έχει πίσω
του έναν ολάκερο λαό.
Αφού ενημερωθεί πρωτίστως το Δημοτικό Συμβούλιο,
θα πρέπει να μπουν μέσα οι μπουλντόζες του δήμου
να το καθαρίσουν και να ρίξουν από τα κάγκελα
καθώς και ό,τι άλλο σαθρό οικοδόμημα βρίσκεται
εντός του χώρου. Σε δεύτερη φάση, να οριοθετηθεί
και να οριστούν δράσεις σύμφωνα και με παλαιότερο
κατατεθειμένο σχέδιο, ήτοι: 2 αναψυκτήρια, εστιατόριο, mini-market, Beach-volley, χώρος παιχνιδιού-παιδική χαρά, αποδυτήρια, τουαλέτες-ντουζιέρες, χώροι
για ενοικιαζόμενες ομπρέλες (περιορισμένης έκτασης), θερινός κινηματογράφος και ήπιες αθλητικές
εγκαταστάσεις για το κοινό.
Ακολούθως, ανοιχτή διαβούλευση για τυχόν άλλες
δραστηριότητες. Τέλος ορίζεται και η ημερομηνία
ανοιχτού διαγωνισμού προς επιχειρηματίες που επιθυμούν να αναλάβουν τα καταστήματα και τις εν
γένει δράσεις, ώστε σε χρόνο ντε-τε η Β’ Πλαζ Βούλας να αποκτήσει και πάλι την αντάξια χρήση και όψη
της γενικής αποδοχής.
Εξυπακούεται ότι με την υλοποίηση των ανωτέρω, η
περιοχή θα προσελκύσει χιλιάδες
κόσμο με τα ανάλογα για το δήμο και
τους δημότες του οφέλη.
Οποιαδήποτε άλλη παράταση της παθητικής αδιαφορίας, θα εκλαμβάνεται
ως ανικανότητα και ασυνέπεια λόγου.
Και το «ασυνέπεια λόγου» δεν το
γράφουμε τυχαία, αφού ειδικότερα
εμείς οι τηλεοπτικοί δημοσιογράφοι
δεν ξεχνάμε. Με όλο το σεβασμό
προς τον δήμαρχο κ. Κωνσταντέλλο,
θα του θυμίσουμε την τηλεοπτική του
συνέντευξη στο ΣΚΑΙ και στη συνάδελφο Άννα Μπουσδούκου στις 14
Οκτωβρίου 2014, όπου μεταξύ άλλων
είχε εξαγγείλει για τη Β’ Πλαζ Βούλας τη δημιουργία «οικολογικού πάρκου»,
χώρων
περιπάτου
και
αναψυχής, αθλοπαιδιές, ακόμα και
κολυμβητήριο. Συνεπώς δεν θέλει
κόπο, θέλει τρόπο.
Και ο Δήμαρχος καλείται να αποδείξει για μια ακόμα
φορά την αξία του.
Με τσι γειές μας…

Οδοιπορικό στα
καφέ-μπαρ της Βούλας
Εστίαση και αναψυχή δεν σημαίνει
αισχροκέρδεια και τα … νεύρα «τσατάλια».
Το θέμα είναι όταν πηγαίνει κανείς να πιει ένα καφέ,
να τον απολαμβάνει και όχι να του «παίζουν» τα
νεύρα!

Σελίδα 16

16 ΣΕΛΙΔΑ - 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

ΕΒΔΟΜΗ

Οδοιπορικό στα
καφέ-μπαρ της Βούλας
Το θέμα είναι όταν πηγαίνει κανείς να πιει ένα καφέ, να
τον απολαμβάνει και όχι να του «παίζουν» τα νεύρα!
Και πριν μπούμε στο θέμα, αξίζει να σημειωσουμε ότι
είναι άδικο να λέγεται ότι οι κάτοικοι της Βούλας είναι
εύποροι, επειδή η πόλη τα τελευταία χρόνια έχει κατοικηθεί και από λογής-λογής πλούσιους επιχειρηματίες.
Άλλους με καθαρά χέρια και άλλους με … όχι και τόσο
καθαρά... Ναι. είναι αλήθεια ότι τα ακριβά αυτοκίνητα
που συναντά κανείς στη Βούλα, δεν θα τα βρει ούτε στο
Μόντε-Κάρλο! Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι όλοι οι Βουλιώτες είναι εύποροι και προνομιούχοι. Κι αυτό δεν σημαίνει ότι και οι καταστηματάρχες, ιδιοκτήτες των καφέ,
μπαρ και εστιατορίων της περιοχής έχουν το δικαίωμα
να συμπεριφέρονται «αλαζονικά» στα «μενού» τους.
Άλλωστε η κρίση δεν έχει αφήσει ανεπηρέαστη τη
Βούλα. Ως επί το πλείστον οι θαμώνες των καταστημάτων αυτών, ειδικά τις πρωινές ώρες είναι κυρίως συνταξιούχοι. Και ως γνωστόν, οι συντάξεις ελέω πολυετούς
κρατικής κακοδιαχείρισης και κατασπατάλησης δημοσίου χρήματος, έχουν «τσεκουρωθεί» θανάσιμα και
οδεύουν ταχέως για τα Βουλγαρικά τάρταρα!
Στο δια ταύτα.
Ο λόγος για τις τιμολογιακές πολιτικές των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, δηλαδή της εστίασης
& αναψυχής στη Βούλα.
Σε γενικές γραμμές η ποιότητα του σέρβις είναι αρκούντος ικανοποιητική. Οι κτιριακές υποδομές των καταστημάτων ομοίως λαμβάνουν πολύ καλές κριτικές. Οι τιμές
τους όμως είναι λίαν επιεικώς απαράδεκτες.
Και σήμερα θα μιλήσουμε με ονόματα αναφερόμενοι
μόνο στα «δυσμενή» των τιμών, αποφεύγοντας να κατηγορηθούμε ότι το άρθρο είναι διαφημιστικό για … ολίγους και εκλεκτούς!

Νότος. Εκπληκτικός χώρος στη παραλία της Βούλας,
αργό σέρβις λόγω του μεγάλου όγκου της επιχείρησης.
Το φαγητό αρκετά καλό αλλά «απλησίαστο» από πλευράς τιμών. Ο κλασικός καπουτσίνο κοστίζει 4,10 €.
Family. Νέα πρόταση των τελευταίων ετών στην πλατεία. Πραγματικά προσεγμένος χώρος. Όμως, πάρα
πολύ αργό σέρβις. Ακριβές τιμές. Επί παραδείγματι, η
τιμή μιας απλής ομελέτας είναι 8,70 ευρώ.
Κι αυτή χωρίς συνοδευτικό ψωμάκι.
Ποιος Έλληνας όμως θα απολαύσει μια ομελέτα ή αυγά
«μάτια» χωρίς ψωμί; Αν
τολμήσει κανείς να ζητήσει λίγο ψωμί για να
συνοδέψει ως είθισται τα «αυγουλάκια» του, η τιμή είναι
επιπλέον 3,50 ευρώ.
Περιλαμβάνει βέβαια
4 ψωμάκια και λίγα
κριτσίνια. Αλλά για μια
ομελέτα… αρκούν 2
φέτες ψωμί! Προ ημερών
σε μια παρέα 8 ατόμων, (παλαιών Βουλιωτών) πέρασε και
κάθισε μια γυναίκα για λίγο, η
οποία δεν ήθελε να καταναλώσει κάτι. Στην
παρουσία σερβιτόρου απάντησε με ένα απλό «νεράκι».
Της ήρθε μπουκάλι και χρεώθηκε 2,70 €!! Τα σχόλια περιττά. Ο κλασικός καπουτσίνο κοστίζει 3,50 €.
ΒΟ. Προνομιακή θέση στην παραλία της Βούλας, απείρου κάλλους φυσική ομορφιά στο χώρο, αλλά υπερβολικά αργό σέρβις. Τα δε τραπεζο-καθίσματα του
εξωτερικού χώρου δεν είναι πάντα καθαρά. Ο κλασικός
καπουτσίνο κοστίζει 3,50 €.
La Fontanina. Παραδοσιακό στέκι Βουλιωτών. Γρήγορο
σέρβις, ακριβός καφές. Ο κλασικός καπουτσίνο κοστίζει
4,00 €.
Dio Mio. Επίσης παραδοσιακό στέκι Βουλιωτών. Καλό
και γρήγορο σέρβις. Ο κλασικός καπουτσίνο κοστίζει
3,50 €.

Ιατροδικαστικές υπηρεσίες στα νοσοκομεία
«Ασκληπιείο» Βούλας και «ΚΑΤ»
Ιδρύθηκαν δομές ιατροδικαστικών υπηρεσιών στο Ασκληπιείο Νοσοκομείο Βούλας
και στο ΚΑΤ.
Την ικανοποίησή της εκφράζει η Ελληνική
Ιατροδικαστική Εταιρία (ΕΙΕ) για την λειτουργία τους, αφού ήταν αίτημά της εδώ
και πολύ καιρό και υλοποιήθηκε σε συνεργασία με το υπουργείο Υγείας. Και τα δύο
ιατρεία είναι σε πλήρη λειτουργία, ικανά
να ικανοποιήσουν όλα τα περιστατικά κλινικής ιατροδικαστικής των βορείων και νοτίων προαστίων της Αττικής, παρέχοντας
υπηρεσίες εντελώς δωρεάν.
Είναι χαρακτηριστικό μάλιστα, ότι μέσα
σε λίγους μήνες λειτουργίας του το ιατροδικαστικό ιατρείο του νοσοκομείου
Βούλας έχει δεχτεί εκατοντάδες περιστατικά ξυλοδαρμών, σεξουαλικής κακοποίησης κά από όλες τις περιοχές τις
νοτιοανατολικής Αττικής, αναφέρει η ΕΙΕ.
Η επιλογή των δύο νοσοκομείων δεν
έγινε τυχαία, καθώς είναι τα ιδρύματα που

δέχονται μεγάλο αριθμό περιστατικών κακοποίησης!!
«Το βασικό πρόβλημα που υπήρχε, είναι
ότι όλα τα θύματα σωματικών βλαβών που
επισκεπτόνταν τα εν λόγω νοσοκομεία
περιοριζόνταν σε ιατρικές βεβαιώσεις από
μη ιατροδικαστές, με αποτέλεσμα, στις
περισσότερες περιπτώσεις δεν μπορούσαν να δικαιωθούν στα δικαστήρια. Στις
περιπτώσεις δε, που τα θύματα επιθυμούσαν να προσφύγουν σε ιατροδικαστή,
έπρεπε αυτά να μεταφερθούν στο κέντρο
της Αθήνας», σημειώνει η ΕΙΕ.

«Είμαστε περήφανοι γιατί ένας πολυετής
αγώνας της ΕΙΕ είχε αποτέλεσμα. Πλέον
οι κάτοικοι της Αττικής έχουν δύο νέες
δημόσιες δομές ικανές να καλύψουν τις
ανάγκες κλινικών ιατροδικαστικών περιστατικών των αντίστοιχων περιοχών», δηλώνει ο πρόεδρος της ΕΙΕ, ιατροδικαστής
Γρηγόρης Λέων.

Vive Mare. Παραλιακή επιχείρηση πλάι στο δημαρχείο
Βούλας. Ωραιότατος χώρος, μέτρια απόδοση ταχύτητας
του σέρβις. Ο κλασικός καπουτσίνο κοστίζει 4,30 €.
Αξιοπερίεργη και η χρέωση στάθμευσης!
Nelly’s Gastro pub. Ωραιότατη αυλή, φιλικό περιβάλλον.
Ο κλασικός καπουτσίνο κοστίζει 3,00.
Τα ίδια ισχύουν και τα καινούργια wine bar και εστιατόρια της πλατείας Βούλας. Πολύ ακριβές
τιμές. Γι’ αυτά τα καταστήματα εστίασης θα κάνουμε ειδικό αφιέρωμα,
αφού στόχος της εφημερίδας
είναι να επιβραβεύει τους επιχειρηματίες εκείνους που ανταποκρίνονται στην τεράστια
κρίση που αντιμετωπίζουν οι
πολίτες της καθημαγμένης
αυτής και δύσμοιρης χώρας.
Δειγματοληπτικά αναφερθήκαμε σε κάποιους, ενώ υπάρχουν και άλλες επιχειρήσεις
με φθηνότερες τιμές, ήτοι τον
καφέ κάτω των 3 ευρώ. Δεν θα
αναφερθούμε σ’ αυτές, αφού όπως
προαναφέραμε, το ρεπορτάζ δεν είναι
διαφημιστικό. Ένα όμως είναι σίγουρο. «Η
φτήνια φέρνει το παρά»!
Υπάρχει έστω και η παραμικρή αμφιβολία ότι αν κάποια
από τις παραπάνω επιχειρήσεις βάλει το καφέ 1,5 ευρώ,
δεν θα «πήξει» στο κόσμο; Δεν θα πέφτει καρφίτσα είναι βέβαιο - ανεξάρτητα από το ύψος των εξόδων…
«φανερών και μη»!
Σε κάθε περίπτωση η Βούλα ήταν ανέκαθεν μια «γειτονιά» και δεν κυριεύτηκε ποτέ από ορδές ξένων. Και στις
γειτονιές τα πάντα συζητούνται ανοιχτά. Αυτό επιχειρούμε και ‘μεις σήμερα δίχως ίχνος ρεβανσισμού. Οι
Βουλιώτες θα πρέπει να αντιμετωπίζουν ανάλογα τους
καταστηματάρχες, ειδικότερα όταν αυτοί επιχειρούν με
… μενού τύπου Μόντε-Κάρλο.
Βασίλης Κασιμάτης

Ρυθμίσεις για τις κατοικίες του
Ολυμπιακού Χωριού
Η ανακοίνωση της τελικής
τιμής και των ευνοϊκών ρυθμίσεων για την αποπληρωμή
των κατοικιών του Ολυμπιακού Χωριού ήταν το αντικείμενο
της
ενημερωτικής
συγκέντρωσης που πραγματοποιήθηκε στις 24 Απριλίου
στο κλειστό γυμναστήριο της
περιοχής, μετά από πρωτοβουλία συλλόγων του Ολυμπιακού Χωριού.
Στις 13 Απριλίου υπογράφτηκε η υπουργική
απόφαση για τη ρύθμιση οφειλών των δικαιούχων του τέως Οργανισμού Εργατικής
Κατοικίας (Ο.Ε.Κ.) με ειδική αναφορά στην
τιμή παραχώρησης του Ολυμπιακού Χωριού. Στην εκδήλωση ο Γενικός Γραμματέας
του Υπουργείου Εργασίας Ανδρέας Νεφελούδης και η Διοικήτρια του ΟΑΕΔ Μαρία
Καραμεσίνη ενημέρωσαν τους πολίτες ότι
η τιμή παραχώρησης καθορίστηκε στα
304,41 ευρώ/τ.μ. και επιπλέον ανακοίνωσαν

τις νέες ρυθμίσεις για τους δικαιούχους των
εργατικών κατοικιών του τέως ΟΕΚ, αλλά
και τους ευνοϊκούς όρους (εκπτώσεις 20%)
για τις ευάλωτες κοινωνικά ομάδες (μακροχρόνια άνεργοι, τρίτεκνοι, πολύτεκνοι, μονογονεϊκές οικογένειες, συνταξιούχοι,
ΑμεΑ κλπ).
Ο Αντιπεριφερειάρχης Ανατ. Αττικής Πέτρος Φιλίππου δήλωσε ότι η Περιφέρεια θα
αναλάβει τη χρηματοδότηση των αναγκαίων έργων για την αναβάθμιση και ανάπτυξη της περιοχής.
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ΕΒΔΟΜΗ

Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι η πρώτη κυβέρνηση μετά την ένταξη της Ελλάδας στην ΕΕ που ξέθαψε
βασιλικό διάταγμα για να διευρύνει τα προνόμια της Γερμανικής Fraport
Η ένταξη της Fraport στον ν.2687/53, η εξαίρεσή της από κάθε πράξη επίταξης ή αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακόμη και σε
καιρό πολέμου, η δυνατότητα να προσλαμβάνει αλλοδαπό προσωπικό και η εξαγωγή
των αποδοχών τους σε ξένο συνάλλαγμα,
αλλά και η άδεια επαναπατρισμού δανείων ή
μετοχικού κεφαλαίου, έχουν κριθεί από την
ίδια την Κομισιόν ως παράνομες και αντίθετες με την κοινοτική νομοθεσία, όταν εξέταζε την πώληση του ΟΛΠ στην Cosco,
υπόθεση η οποία έχει πολλές αναλογίες με
την πώληση των 14 αεροδρομίων στη Fraport.
Αυτό αποκαλύπτει με ερώτησή του προς την
Κομισιόν και δήλωσή του, ο ευρωβουλευτής
της Λαϊκής Ενότητας, Νίκος Χουντής.
Πιο συγκεκριμένα, ο Νίκος Χουντής, στην
ερώτησή του, μνημονεύει το Προεδρικό Διάταγμα 27, το οποίο εκδόθηκε στις 7.4.2017
βάσει του ν.2687/53 περί «επενδύσεων και
προστασίας κεφαλαίων εξωτερικού» και με
το οποίο δίδονται πρόσθετες παροχές και εγγυήσεις στη Fraport, τονίζοντας ότι, «Τέτοιες
εγγυήσεις δεν έχουν παρασχεθεί ποτέ μετά

Ερώτηση του Ευρωβουλευτή Νίκου Χουντή
την ένταξη της Ελλάδας στην ΕΕ, με εξαίρεση ναυτιλιακές επιχειρήσεις, διότι προφανώς παραβιάζουν το Ευρωπαϊκό Δίκαιο,
αφού προσφέρουν ευνοϊκότερο επενδυτικό
πλαίσιο σε όσες από τις λεγόμενες «παραγωγικές» επενδύσεις εντάσσονται στον ανωτέρω νόμο σε σχέση με τις υπόλοιπες».
Ο Νίκος Χουντής, καταλήγοντας στην ερώτησή του, ζητά να διερευνηθεί αν η ένταξη
της Fraport στον ν. 2687/53, που έχει αυξημένη τυπική ισχύ και τα «ευεργετήματα» που
αυτή συνεπάγεται, είναι συμβατά με την κοινοτική νομοθεσία.
Σημειώνεται ότι η Κομισιόν, στην περίπτωση
πώλησης του ΟΛΠ, όπου επιχειρήθηκε να
εφαρμοστεί ο ν.2687/53, απέκλεισε κάθε
σχετική σκέψη της τότε κυβέρνησης, με την
απόφαση SA.28876 (2012/C) (Επίσημη Εφημερίδα ΕΕ C 301/55, 5.12.2012), τονίζοντας
ότι: «Η απαλλαγή από νομικούς περιορισμούς (αναγκαστική απαλλοτρίωση, επίταξη

21ος Αιώνας και ερωτική απελευθέρωση;
O σκοπός και το πνεύμα της Ειδικής εκπαίδευσης, θεραπείας και παροχής κάθε υποστηρικτικής παρέμβασης προς
τα ΑμΕΑ, στοχεύει πάντα στη βελτίωση δεξιοτήτων και καλλιέργεια στοιχείων τα οποία θα συμβάλλουν στην αυτονομία τους, στην ικανοποίηση των αναγκών τους, στην
κοινωνική τους ενσωμάτωση και τελικά στην ευτυχία τους.
Όλοι οι Ειδικοί και βοηθοί Ειδικής Αγωγής και εκπαίδευσης
διδάσκουν στα ΑμΕΑ τρόπους, μεθόδους και τεχνικές ώστε
να καλύπτουν (είτε υποβοηθούμενα αν δεν μπορούν από
μόνα τους, είτε εντελώς ανεξάρτητα) κάθε τους ανάγκη.
Για ποιο λόγο όμως, ολόκληρο το Ειδικό εκπαιδευτικό οικοσύστημα αντιμετωπίζει και αποδέχεται, ως διδακτέες
και εκπαιδεύσιμες τις μαθησιακές ανάγκες, τις ανάγκες
ατομικής υγιεινής και τουαλέτας, τις ανάγκες αναψυχής, κινητικότητας και κάθε άλλη και όχι εκείνες οι
οποίες συνδέονται με τη libido, είναι προβληματισμού,
διόρθωσης και απορίας άξιον. Μήπως δεν αναγνωρίζουμε τελικά, ως ανάγκη και δικαίωμα, την ικανοποίηση της σεξουαλικής και ερωτικής ορμέμφυτης τάσης
( η οποία εκτός των άλλων αποτελεί και εμπειρία και
απόλαυση), για τους ανάπηρους συνανθρώπους μας;
Μήπως αντιμετωπίζουμε αυτό το δικαίωμα, (ακόμα και
σήμερα) πνίγοντάς το, επιστημονικά, εκπαιδευτικά,
ατομικά και κοινωνικά, σε ωκεανούς προκατάληψης;

21ος Αιώνας και ερωτική απελευθέρωση;
Η μακαρίτισσα η προγιαγιά μου (ξεριζωμένη το 1922 και παραδόξως για την ηλικία και τα βιώματά της, προοδευτικά
σκεπτόμενη) συγκρίνοντας τις εποχές του χθες και του σήμερα, μου έλεγε πόσο καλύτερα είναι σήμερα. Καλοτύχιζε
τα σημερινά κορίτσια που φορούσαν ό,τι ήθελαν και θυμόταν την εποχή της, που δυστυχώς, -όπως έλεγε-, για να κολυμπήσει, πήγαινε στη μακρινή άκρη της παραλίας,
αυστηρά και μόνο με γυναίκες και αντί για μαγιό (απαγορευμένο ένδυμα!) φορούσαν είτε ρούχα είτε μισοφόρια!
Διαπίστωνε και δεν έχανε ευκαιρία να το εξωτερικεύσει, ότι
«σήμερα πια, υπάρχει ερωτική και σεξουαλική απελευθέρωση» και ότι «τα taboo πέθαναν!».

περιουσιακών στοιχείων, άδεια να προσλαμβάνει αλλοδαπό προσωπικό και εξαγωγή των
αποδοχών τους σε ξένο συνάλλαγμα, άδεια
επαναπατρισμού δανείων ή μετοχικού κεφαλαίου) θα μπορούσε επίσης στο μέλλον να
ευνοήσει τον ΣΕΠ - Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων Πειραιά Α.Ε., θυγατρική της
COSCO», γι’ αυτό κρίνει ότι «η προστασία
στο πλαίσιο του ειδικού προστατευτικού καθεστώτος για τις ξένες επενδύσεις (Ν.
2687/53) δεν συμβιβάζεται με την εσωτερική
αγορά».
Όλες λοιπόν οι παραπάνω απαλλαγές δόθηκαν στη Γερμανική Fraport πριν από λίγες
μέρες, με το ΠΔ 27/2017.

έχει αντιληφθεί ότι με το Προεδρικό Διάταγμα 27 του 2017 τα 14 αεροδρόμια που
αγόρασε η Γερμανική Fraport εντάσσονται
στο ιδιαίτερα προνομιακό καθεστώς του
Ν.2687/53, παραβιάζοντας τους κανόνες ανταγωνισμού της ΕΕ. Επίσης,
Ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ, ως αντιπολίτευση, κατακεραύνωνε την κυβέρνηση Σαμαρά να μην εντάξει την Cosco σε προνομιακό καθεστώς και
υποσχόταν την κατάργηση του Ν.2687/53,
ως κυβέρνηση ικανοποιεί πλήρως και την τελευταία απαίτηση της Fraport, της δίνει πρόσθετα προνόμια και εγγυήσεις και είναι η
πρώτη κυβέρνηση μετά την ένταξη της Ελλάδας στην ΕΕ που εντάσσει στον ν.2687/53,
πέρα από τις ναυτιλιακές, και τις λεγόμενες
«παραγωγικές» επενδύσεις.

Με αφορμή την κατάθεση της ερώτησης, ο
Ν.Χουντής δήλωσε: «Ενώ η Κομισιόν δεν
ήθελε, και ορθά, ούτε να ακούσει για ένταξη
του ΟΛΠ στο νόμο 2687/53, που θα έδινε
πρόσθετα πλεονεκτήματα και εγγυήσεις
στην Κινεζική Cosco, τώρα κάνει πως δεν

Η ένταξη της Fraport στον νΝ.2687/53 δεν
είναι μόνο πράξη χαριστική, παράνομη και
πολιτικά καταδικαστέα, αλλά αποδεικνύει ότι
η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ όταν πρόκειται να «ικανοποιήσει» Γερμανούς, είναι πιο πρόθυμη και
πιο «αποτελεσματική» ακόμη και από την κυβέρνηση Σαμαρά».

Έκανες λάθος καλή μου γιαγιά! Και όπως γίνεται πάντα,
όταν δεν αλλάζει η νοοτροπία και αλλάζουν τα ενδύματα,
τα επιχρίσματα, οι επικεφαλίδες, οι ατάκες, οι θεωρίες και
η επιφάνεια, δίνεται η ψευδής αίσθηση αλλαγής ή εξέλιξης
η οποία πάντα πείθει τους πολλούς. Πώς γίνεται να έχουν
πεθάνει τα taboo και να μην εκπαιδεύονται τα ΑμΕΑ για
θέματα όπως η αυτοϊκανοποίηση, η ερωτική συνεύρεση ή
η αντισύλληψη; Και τι είδους ερωτική απελευθέρωση είναι
αυτή που υποχρεώνει τους γονείς των ΑμΕΑ να προσπαθούν να επιλύσουν τα παραπάνω θέματα εν κρυπτώ και
σχεδόν συνωμοτικά. Τα ενδύματα δεν καλύπτουν ομορφιές
ή θέλγητρα προσώπων και σωμάτων, αλλά ενοχές. Έτσι δεν
είναι απελευθέρωση η απαλλαγή από το ένδυμα αλλά από

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

την ενοχή της ομορφιάς που αυτό κρύβει. Η «απελευθερωμένη», μοδάτη γύμνια, όπως αυτή προσφέρεται αφειδώς
από τα ΜΜΕ, το διαδίκτυο και κάθε εντελλόμενη πηγή παραγωγής προτύπων, όσο και η μαντήλα κρύβουν και υπενθυμίζουν το ίδιο πράγμα. Ερωτική πείνα, πνευματική
ανορεξία, εξάρτηση και ακατέργαστη πρωτόγονη υποκρισία. Όχι απελευθέρωση. Η ταύτιση του ωραίου με το σεξουαλικά ερεθιστικό, αναδεικνύοντας τους γλουτιαίους
μυς με το κιλό, ως απαραίτητο διαβατήριο αποδεκτής και
επιτυχημένης σεξουαλικότητας, αποτελεί πια τον ενδυματολογικό και συμπεριφοριστικό δοτό και επιβαλλόμενο κανόνα. Ασφαλώς με όλα τα προσχήματα ώστε ο σεξισμός
στην κάθε του μορφή να είναι και κοινωνικά αποδεκτός: όχι
πορνό, κομψό! Φυσικά σε αυτό τον ορυμαγδό προϋποθέσεων εικόνας, επιπολαιότητας, σάρκας και γραμμωμένων

κοιλιακών, δε μπορούν φύσει και θέσει να ανταποκριθούν
οι ανάπηροι που είναι και φαίνονται κι ακόμα περισσότερο
όσοι από αυτούς αισθητηριακά αδυνατούν να τις προσλάβουν, όπως πχ οι τυφλοί. Αυτός είναι ο δικός μας φερετζές,
ο δυτικός, ο εκσυγχρονισμένος, ο απελευθερωμένος! Σε
αυτόν τον κόσμο του fake και sexy φαίνεσθαι προσπαθούν:
Η μητέρα του Παναγιώτη, ο οποίος πάσχει από βαριά Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή (αυτισμός) να εκπαιδεύσει κάποιος το παιδί της να αυτοϊκανοποιείται, ώστε να ηρεμεί και
να περισταλεί η επιθετικότητά του. Αδυνατώντας να το
κάνει άλλο η ίδια, απευθύνεται ενοχικά, ιδιωτικά και περιστασιακά σε τρίτα αναρμόδια, ανέλεγκτα και ίσως ακατάλληλα πρόσωπα.
Οι γονείς της Τάνιας που έχει χρωμοσωμική αναπηρία,
η οποία συνδέεται με υπερσεξουαλικότητα χωρίς αναστολές, αναζητώντας, για να αποφύγουν επέμβαση
στείρωσης, προγράμματα σεξουαλικής εκπαίδευσης και
αντισύλληψης. Μέχρι να το καταφέρουν υποχρεώνονται να επιβλέπουν την Τάνια επί εικοσιτετραώρου βάσεως με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
Ο Νικήτας που πάσχει από σπαστική τετραπληγία (σχετικά αυτόνομος) και εκτίθεται σε κινδύνους μία με δύο
φορές το μήνα, προσεγγίζοντας με την κοινή διαδικασία, χωρίς καμία προσαρμογή ή εξειδικευμένη προστασία, κάποια ιερόδουλο.
Ο Νίκος, που όλοι οι εκπαιδευτές στο Ειδικό σχολείο
που φοιτά, έχουν καταλάβει ότι (στα δεκατέσσερά του)
του αρέσουν περισσότερο τα αγόρια από τα κορίτσια. Οι
γονείς του δε βρίσκουν κάποιον από τους υπεύθυνους, για
να συζητήσουν το θέμα και αισθάνονται βαθύτατη δυσαρέσκεια, πληροφορούμενοι, ότι η μέγιστη «παρέμβασή» τους
περιορίζεται σε καυστικά και πιπεράτα ειρωνικά σχόλια και
υπονοούμενα.
Όλες οι παραπάνω καθώς και οι αμέτρητες άλλες περιπτώσεις, γνωστές και άγνωστες, που σχετίζονται με την ικανοποίηση αυτής της βασικής ανάγκης και δικαιώματος,
βαλτώνουν στα νερά του πουριτανισμού μίας κοινωνίας η
οποία καμώνεται την προχωρημένη, τη σύγχρονη και ερωτικά ελεύθερη.
Στο επόμενο άρθρο θα επιχειρήσουμε την ανάλυση και
προσδιορισμό της έννοιας του «φυσιολογικού».
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Τεράστια μείωση
εισοδημάτων
Τεράστια μείωση υπέστησαν τα εισοδήματα
από ακίνητα στα χρόνια της κρίσης σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών, ενώ την ίδια στιγμή οι
φόροι των ακινήτων εκτοξεύτηκαν σε δυσθεώρητα επίπεδα.
Συγκεκριμένα, τα εισοδήματα από ακίνητα
μειώθηκαν το 2015 κατά 2,8 δισ., ενώ αντίθετα οι φόροι έφθασαν τα 3,18 δισ. ευρώ
την ίδια περίοδο, σε σύγκριση με τα εισοδήματα και τους φόρους του 2010. Δηλαδή,

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Αγ.Γεωργίου 30 & Αριστείδου
Τ.Κ.: 15234
Πληροφορίες: Δημητριάδου Κυριακή
Τηλέφωνο: 213-20 23 893
Email: k.dimitriadou@halandri.gr
Χαλάνδρι, 25/04/2017
Αρ. Πρωτ.: 13123
ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΕΑ :
• ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ
• ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ Ε.Ε
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΑΝΟΙ-

ΟΜΑΔΕΣ

ΕΒΔΟΜΗ
όχι μόνο χάθηκαν τα τεράστια αυτά εισοδήματα για κάποιους φορολογουμένους, αλλά
κλήθηκαν να πληρώσουν υπερβολικούς φόρους ακόμα και για ακίνητα τα οποία είτε
είναι κενά είτε είναι αδύνατον να αξιοποιηθούν.

Συνεργασία Περιφέρειας ΕΒΕΑ για στήριξη επιχειρηματικότητας
Μνημόνιο συνεργασίας για την ανάκαμψη
της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας και

ΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
& ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ»
Ο Δήμαρχος Χαλανδρίου προκηρύσσει: Ανοικτό Διεθνή Ηλεκτρονικό Επαναληπτικό Διαγωνισμό, για την
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ» με κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον συμφέρουσα από
οικονομικής άποψης προσφορά (Α.Μ.
110/2016).
Συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης 104.000,00 €.
CPV: 42990000-2 & 34110000-1
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί
με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημο-

σίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της
διαδικτυακής
πύλης
www.promitheus.gov.gr.
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στο σύστημα: 29/05/2017 και ώρα
8:00π.μ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στο σύστημα :
09/06/2017 και ώρα 15:00μ.μ.
Η Ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 16/06/2017.
Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς,
μπορούν να υποβάλλουν προσφορές για
το σύνολο μίας ή και περισσότερων ομάδων (1 & 3) των υπό προμήθεια οχημάτων. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό
απαιτείται εγγυητική επιστολή συμμετοχής σε ποσοστό 1% επί της προϋπολογισθείσης δαπάνης προ ΦΠΑ ήτοι:

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ
(σε €)

ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ
ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΟΜΑΔΑ Α (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΟΣ (1)
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΥ
ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ & ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ
ΜΙΚΤΟΥ ΒΑΡΟΥΣ ΕΩΣ 3,5τ)
40.322,58
403,23
ΟΜΑΔΑ 3 (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΙΩΝ (3)
ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΩΝ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΜΕΧΡΙ 1400cc ΜΕ ΚΑΥΣΙΜΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ) 43.548,38

435,48

ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ &
ΣΑΡΑΝΤΑ ΟΧΤΩ ΛΕΠΤΑ

ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΩΝ 1+3

838,70

ΟΧΤΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΟΧΤΩ ΕΥΡΩ
ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

83.870,96

Οι δαπάνες δημοσίευσης βαρύνουν
τον ανάδοχο.
Τα τεύχη του διαγωνισμού και η διακήρυξη διατίθενται μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου www.halandri.gr στη
διαδρομή: Εφημερίδα της υπηρεσίας¨

→ ¨Προκηρύξεις Διαγωνισμών.
Τυχόν διευκρινήσεις – ερωτήματα
σχετικά με το διαγωνισμό υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ.
Η παρούσα θα δημοσιευθεί στις εφη-

μερίδες «Ο ΛΟΓΟΣ», «ΗΧΩ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ», «ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ & ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ»,
«ΑΜΑΡΥΣΙΑ»,
«ΕΒΔΟΜΗ» καθώς και στην Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Ο ΔΗΜΑ]ΡΧΟΣ ΣΥΜΕΩΝ(ΣΙΜΟΣ) ΡΟΥΣ-

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Αγ.Γεωργίου 30 & Αριστείδου
Τ.Κ.: 15234
Πληροφορίες: Δημητριάδου Κυριακή
Τηλέφωνο: 213-20 23 893
Email: k.dimitriadou@halandri.gr
Χαλάνδρι, 25/04/2017
Αρ. Πρωτ.: 13110

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ,
ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΚΕΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
Ο Δήμαρχος Χαλανδρίου προκηρύσσει: Ανοικτό Ηλεκτρονικό Επαναληπτικό Διαγωνισμό, για την
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΚΕΤΩΝ
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ με κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον συμφέρουσα από
οικονομικής άποψης προσφορά
βάσει τιμής (Α.Μ. 106/2016).
Συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης 79.090,00€. CPV: 30000000-9,
30213100-6, 48620000-0, 483000001 & 48514000-4
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί
με χρήση της πλατφόρμας του Εθνι-

κού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω
της
διαδικτυακής
πύλης
www.promitheus.gov.gr.
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στο σύστημα: 15/05/2017 και
ώρα 8:00π.μ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στο σύστημα : 26/05/2017 και ώρα 15:00μ.μ.
Η Ηλεκτρονική αποσφράγιση των
προσφορών θα γίνει στις 02/06/2017.
Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς, μπορούν να υποβάλλουν προσφορές για το σύνολο μίας ή και
περισσότερων ομάδων (Α, Β & Γ) των
υπό προμήθεια ειδών. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται εγγυητική επιστολή συμμετοχής σε
ποσοστό 2% επί της προϋπολογισθείσης δαπάνης προ ΦΠΑ ήτοι:

ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΕΑ:
ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΟΜΑΔΕΣ

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ
ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ
(σε €)
ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΟΜΑΔΑ Α (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ ΚΑΙ
ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ)
50.911,29
1.018,23
Χίλια δέκα οχτώ ευρώ και είκοσι τρία λεπτά
ΟΜΑΔΑ Β (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΚΕΤΩΝ
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ)
ΟΜΑΔΑ Γ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ)
Για το ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ Α+Β+Γ
Οι δαπάνες δημοσίευσης βαρύνουν
τον ανάδοχο.
Τα τεύχη του διαγωνισμού και η διακήρυξη διατίθενται μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου www.halandri.gr στη
διαδρομή: εφημερίδα της υπηρεσίας
→ Προκηρύξεις Διαγωνισμών.

11.870,97

237,42

1.000,00

20,00

60.782,26

1.275,65

Διακόσια τριάντα επτά ευρώ και σαράντα
δύο λεπτά
Είκοσι ευρώ
Χίλια διακόσια εβδομήντα πέντε ευρώ
και εξήντα πέντε λεπτά

Τυχόν διευκρινήσεις – ερωτήματα
σχετικά με το διαγωνισμό υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ.
Η παρούσα θα δημοσιευθεί στις εφημερίδες «Ο ΛΟΓΟΣ», «ΗΧΩ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ», «ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ &

ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ», «ΑΜΑΡΥΣΙΑ»
και «ΕΒΔΟΜΗ».
(Πληροφορίες στα τηλέφωνα : 2132023893).
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΣΥΜΕΩΝ(ΣΙΜΟΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ

την ενίσχυση της απασχόλησης υπέγραψαν
η περιφερειάρχης Αττικής, Ρένα Δούρου και
ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού
Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΒΕΑ), Κωνσταντίνος Μίχαλος, στο πλαίσιο συνάντησης εργασίας με το διοικητικό συμβούλιο του
Επιμελητηρίου. Ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ, Κ. Μίχαλος, τόνισε μεταξύ άλλων ότι «η επιχειρηματικότητα αποτελεί "κλειδί" για την
ανάκαμψη της οικονομίας και την απασχόληση των νέων ανθρώπων. Κρίσιμοι παράγοντες είναι η καινοτόμος επιχειρηματικότητα
και η εξωστρέφεια».

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Περιφέρεια Αττικής
ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ
ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Κ.Α.: 25.7336.12+25.7336.15
Α.Μ.:23
CPV:50514200-3
Εργο: ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ - ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ 2017
Προϋπ: 49.451,51 € (με Φ.Π.Α. 24%)
Πηγή: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
Χρήση 2017
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 4684/26-04-2017
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Η Δνση Τεχνικών Υπηρεσιών του
Δήμου Ραφήνας Πικερμίου της Περιφέρειας Αττικής διακηρύττει ότι εκθέτει σε δημόσιο μειοδοτικό
διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με το σύστημα της προσφοράς επιμέρους ποσοστά έκπτωσης
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
27 του Ν4412/16 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού, για την ανάΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Λ. Συγγρού 15 - 17 , 117 43 Αθήνα
Τηλ : 213 2063776
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής, διακηρύττει ότι:
Εκτίθεται σε ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου κατασκευής έργου
με ενσφράγιστες προσφορές με το
σύστημα με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης που θα διεξαχθεί σύμφωνα
με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016
«Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή
στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και
2014/25/ΕΕ)» η εκτέλεση του έργου:
Β ΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΝΟΤΙΑ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΡΟΔΩΝΓΑΖΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΜΟΖΑΣ ΤΟΥ
ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΒΑΡΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΩΡΩΠOY»,
προϋπολογισμού
340.000,00€ με αναθεώρηση και
Φ.Π.Α. Η αξία σύμφωνα με την μελέτη ανέρχεται για την δαπάνη εργασιών στο ποσό των 197.076,00€
χωρίς το ΓΕ & ΟΕ 18% 35.473,68€,
απρόβλεπτα 15% 34.882,45€, αναθεώρηση 4.761,42€, απολογιστικά
2.000,00€ και Φ.Π.Α. 65.806,45 €.
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις
30/05/2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00
π.μ. (ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών),
στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών
Έργων της Περιφερειακής Ενότητας
Ανατολικής Αττικής (17ο χλμ. Λ. Μαραθώνος στην Παλλήνη 2ος όροφος)
ενώπιον αρμόδιας επιτροπής.
Αν, για λόγους ανωτέρας βίας, δεν
διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την
ορισθείσα ημέρα ή αν μέχρι τη μέρα
αυτή δεν έχει υποβληθεί καμία προσφορά, η αποσφράγιση και η καταληκτική
ημερομηνία
αντίστοιχα
μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη
ημέρα, με απόφαση της αναθέτουσας
αρχής. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται
εγγράφως, πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, σε όσους οικονομικούς φορείς
έλαβαν τα έγγραφα της σύμβασης και
αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ και στην
ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής,

Πουλήθηκε το λιμάνι
Θεσσαλονίκης
Πουλήθηκε το 67% του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης (ΟΛΘ). Η νέα δεσμευτική προσφορά προβλέπει την καταβολή
τιμήματος ύψους 231.926.000 €. Η συνολική αξία της συμφωνίας ανέρχεται σε 1,1
δισ. € και περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων,
υποχρεωτικές επενδύσεις ύψους 180 εκατ.
€ την επόμενη επταετία και τα αναμενόμενα έσοδα του Δημοσίου από τη σύμβαση.

δειξη αναδόχου για την εκτέλεση του
έργου: ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ - ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ 2017
Προϋπολογισμού Δαπάνης 49.451,51
ευρώ. (με ΦΠΑ 24 %)
Η Δημοπρασία θα γίνει την 25-5-2017
ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 (λήξη
επιδόσεως προσφορών) στα γραφεία
της
Δνση Τεχνικών Υπηρεσιών
ΑΡΑΦΗΝΙΔΩΝ ΑΛΩΝ 12, 19009 ΡΑΦΗΝΑ
Στην δημοπρασία γίνονται δεκτές
• εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ τάξεως Α1 καί
άνω (άρθρο 59 του Ν.4278/2014 (ΦΕΚ
157/Α/4-8-2014) για έργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ & Α1 καί άνω (άρθρο 59 του
Ν.4278/2014 (ΦΕΚ 157/Α/4-8-2014)
για έργα ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ και εργοληπτικές κοινοπραξίες βάσει του άρθρου 3 της απόφασης ΕΔ2α/ 01/27/
ΦΝ294/18-3-85, όπως και κάτοχοι παλαιών εργοληπτικών πτυχίων Δ.Ε.
που κατατάσσονται αυτοδίκαια στις
αντίστοιχες κατηγορίες και τάξεις

του ΜΕΕΠ με την παρ.9 του άρθρου
16 του Ν.1418/84, με αντίστοιχη απόδειξη της εμπειρίας
• αλλοδαπές επιχειρήσεις που αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα
παρόμοια [ποιοτικά και ποσοτικά] με
το δημοπρατούμενο.
Η οικονομική προσφορά θα υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
άρθρο 95§2.α του Ν4412/16
Η εγγύηση συμμετοχής στην δημοπρασία είναι 797,61 ευρώ. και θα
απευθύνεται προς το Δήμο ΡαφήναςΠικερμίου της Περιφέρειας Αττικής
και συντάσσεται σύμφωνα με το
άρθρο 15 της Διακήρυξης.
Το χρονικό Διάστημα δέσμευσης της
προσφοράς είναι μέχρι 25/12/2017
Περισσότερες πληροφορίες δίδονται
στα γραφεία της Δνσης Τεχνικών
Υπηρεσιών του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, που βρίσκονται στην παραπάνω διεύθυνση και στα
τηλέφωνα 2294321001
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΟΥΡΝΟΥΣ
Δήμαρχος

εφόσον διαθέτει. Αν και στη νέα αυτή
ημερομηνία δεν καταστεί δυνατή η
αποσφράγιση των προσφορών ή δεν
υποβληθούν προσφορές, μπορεί να
ορισθεί και νέα ημερομηνία, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων των δύο προηγούμενων
εδαφίων.
Στην δημοπρασία έχουν δικαίωμα
συμμετοχής τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ : (α) οι προσφέροντες
που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ στην Α2 τάξη και
άνω, για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, (β) Οι προσφέροντες που είναι
εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη μέλη
της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν τις δηλώσεις και πιστοποιητικά
που περιγράφονται στο Παράρτημα
XI του Προσαρτήματος Α του ν.
4412/2016, (γ) Οι προσφέροντες που
είναι εγκατεστημένοι σε κράτος
μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού
Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που
έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ,
στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές
σημειώσεις του σχετικού με την
Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω
Συμφωνίας, ή σε τρίτες χώρες που
δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη
περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την
Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, προσκομίζουν πιστοποιητικό αντίστοιχου
επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου. Στην περίπτωση που χώρα
δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο
ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα
κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν
προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από
υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή
διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου
ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο
και ότι ασκεί τη δραστηριότητα του
άρθρου 21 της διακήρυξης, (δ) Οι
ενώσεις οικονομικών φορέων συμμε-

τέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3
και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε)
και 3 (β)του άρθρου 76 του ν.
4412/2016.
Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις της Περιφέρειας Αττικής(ΚΑΕ
97750502701). Προκαταβολή δεν θα
χορηγηθεί.
Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε
5.484,00€ κατά τους όρους της παρ.
1 α) του άρθρου 72 του ν. 4412/2016.
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών
φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση
καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των
οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση έχει ισχύ εννέα (9)
μήνες και τριάντα (30) ημέρες μετά
την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού, ήτοι μέχρι 30 / 03 / 2018.
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του
έργου ορίζεται σε τέσσερεις (4)
μήνες από την ημέρα υπογραφής της
σύμβασης.
Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου
97 του Ν. 4412/16, για διάστημα
εννέα (9) μηνών από την ημερομηνία
λήξης της προθεσμίας υποβολής των
προσφορών.
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα
εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής
Όλα τα τεύχη της μελέτης (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κλπ.)
βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Περιφέρειας Αττικής
www.patt.gov.gr στην ενότητα: Ενημέρωση (Διαδρομή: Αρχική – Ενημέρωση - Διαγωνισμοί - Δημοπρατήσεις
Τεχνικών Έργων) και στα γραφεία της
Δ.Τ.Ε. της Περιφερειακής Ενότητας
Ανατ. Αττικής, 17οχλμ. Λ. Μαραθώνος
στην Παλλήνη (2ος όροφος) πληροφορίες στα τηλέφωνα 213 2005321,
5330,
FAX επικοινωνίας 213
2005359, αρμόδιοι υπάλληλοι για επικοινωνία Θ.Θεοφανόπουλος, Γ. Ψαρομιχαλάκης όπου οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να λάβουν γνώση, να παραλάβουν το αριθμημένο τεύχος οικονομικής προσφοράς τους κατά τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες μέχρι και
την 25/ 05/2017 ημέρα Πέμπτη.
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ
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Μείωση συντάξεων και απεικόνιση του Ασφαλιστικού

ΓΑΜΟΙ

σμό σε πολλούς από τους εργαζόμενους
με υψηλές αποδοχές, για τη χρησιμότητα παραμονής τους σε ένα ασφαλιστικό σύστημα που τους επιβαρύνει μη
ανταποδοτικά, καθώς επιβάλλει ποσοστιαία καταβολή εισφορών σχετιζόμενη
με το ύψος του εισοδήματός των,
πράγμα που θα προκαλέσει την εκδήλωση σοβαρών αντιδράσεων.

Ο ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΔΟΓΚΑΣ του ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ
και της ΕΛΕΝΗΣ, το γένος ΜΑΓΟΥΛΑ, που γεννήθηκε στην Αθήνα και κατοικεί στο Βούλα Αττικής και
η ΣΩΤΗΡΙΑ ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ και
της ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ, το γένος ΔΟΥΔΕΣΗ, που γεννήθηκε
στην Αθήνα και κατοικεί στην Ελευσίνα Αττικής θα
τελέσουν το γάμο τους στη Βούλα Αττικής.

Παρατηρείται ότι η διαμάχη μεταξύ των
νυν και των πρώην Υπουργών Κοινωνικής Ασφάλισης σχετικά με την σχεδιαζόμενη
περαιτέρω
μείωση
των
συντάξεων εστιάζεται στην μέτρηση
του αριθμού των περικοπών που έγιναν
διαχρονικά ενώ σε κάθε περίπτωση τονίζεται απ’ όλους η αναγκαιότητα τήρησης
των μνημονίων που επέβαλλε την μείωσή τους.
Αν και είναι διαπιστωμένο ότι η εφαρμογή αυτής της πολιτικής προκάλεσε
στην Κοινωνία και την Οικονομία της
χώρας μείζονα προβλήματα που είναι
γνωστά σε όλους (τρόικα- κυβέρνηση &
αντιπολίτευση), το ζητούμενο είναι γιατί
αγνοείται επιδεικτικά το δεδομένο ότι η
βιωσιμότητα του Ασφαλιστικού δεν
είναι δυνατόν να εξασφαλισθεί μόνο
από τις εισφορές των σημερινών εργαζομένων και αυτό γιατί δεν θα λαμβάνονται υπόψη:
> Τα Δημογραφικά στοιχεία που πιστοποιούν την εδώ και πολλά χρόνια μείωση
των γεννήσεων και μοιραίως την αύξηση
του αριθμού των ηλικιωμένων.
> Η αδυναμία της σημερινής Οικονομίας να απασχολήσει ενεργό πληθυσμό,
πράγμα που επιβεβαιώνεται από το μεγάλο ποσοστό της ανεργίας (23,6%)
αλλά και των νέων ατόμων (ιδιαίτερα
των επιστημόνων) που συνεχώς μεταναστεύουν.
> Η ακολουθητέα Πολιτική της εσωτερικής υποτίμησης που συρρίκνωσε τις
αμοιβές των εργαζομένων και κατά συνέπεια μείωσε έτι περισσότερο τη δυνατότητα κάλυψης των αναγκών του
Ασφαλιστικού.
> Η περιστασιακή απασχόληση (part
time) και η μεγάλη σε έκταση εισφοροδιαφυγή.
> Ότι η ισοπέδωση των συντάξεων
προς τα κάτω δημιουργεί προβληματι-

Κατά συνέπεια, προκύπτει η αδήριτη
ανάγκη να θεσπισθούν πρόσθετοι πόροι
για την ενίσχυσή του (π.χ. έσοδα από

την εκμετάλλευση αεροδρομίων, λιμένων κ.λπ.).
Κάθε άλλη επιλογή θα “σκοντάφτει” συνεχώς σε μη ρεαλιστικές συγκρίσεις με
τελικό αποτέλεσμα να οδηγηθεί σε περιθωριοποίηση και σε αδυναμία εκπλήρωσης των υποχρεώσεών προς τους
πολίτες.
Παράλληλα η αντιμετώπιση του Ασφαλιστικού θα πρέπει να ειδωθεί και από διαφορετικό πρίσμα.
Οι σημερινοί συνταξιούχοι κατέβαλλαν
διαχρονικά εισφορές προκειμένου να
δημιουργήσουν αποθεματικό κεφάλαιο
που θα επέστρεφε σ’ αυτούς δια μέσου
των καθορισμένων συντάξεων, το οποίο
δανείζετο και διαχειρίζετο η Ελληνική
Πολιτεία και ως εκ τούτου σε διασταλτική ερμηνεία οι δικαιούχοι αυτού του
κεφαλαίου είναι “Πιστωτές” του Ελληνι-

Στο ...απόσπασμα και οι συντάξεις χηρείας
Δραματικές μειώσεις ισχύουν για τις νέες συντάξεις χηρείας που εκδίδονται
μετά τις 12 Μαΐου 2016 οδηγώντας στο περιθώριο της φτώχειας μια μεγάλη μερίδα πληθυσμού. «Η σχετική ρύθμιση που εντάχθηκε στο νόμο Κατρούγκαλου
δείχνει την κοινωνική αναλγησία της κυβέρνησης», τονίζει ο πρόεδρος του Ενιαίου Δικτύου Συνταξιούχων Νίκος Χατζόπουλος.
Οι δύο βασικές αλλαγές που επιφέρει ο νόμος Κατρούγκαλου στις συντάξεις
χηρείας, είναι η θέσπιση ορίου ηλικίας στα 55 και η μείωση του ποσοστού της
σύνταξης που δικαιούται η χήρα στο 50% από 70%. Έτσι θεσπίζεται το 55ο έτος
ως όριο ηλικίας του επιζώντος συζύγου για τη θεμελίωση δικαιώματος συνταξιοδότησης λόγω θανάτου. Εάν ο επιζών σύζυγος έχει συμπληρώσει το όριο
κατά το έτος που επήλθε ο θάνατος, χορηγείται σύνταξη εφ’ όρου ζωής. Εάν
δεν έχει συμπληρώσει τα 55, η σύνταξη χορηγείται για μία τριετία. Εφόσον στο
μεταξύ συμπληρώσει το 55ο έτος, η σύνταξη διακόπτεται και επαναχορηγείται
στα 67 διά βίου. Εάν το 55ο έτος δεν συμπληρώνεται εντός της 3ετίας, η σύνταξη διακόπτεται στη λήξη της και δεν επαναχορηγείται.
Επίσης θεσπίζεται ελάχιστο όριο έγγαμης συμβίωσης τα 5 έτη, που θα πρέπει
να έχουν συμπληρωθεί μέχρι την ημερομηνία θανάτου.
Ενιαίο Δίκτυο Συνταξιούχων

κού Κράτους.
‘Αυτό σήμαινε ότι εφόσον είχε υπάρξει
χρηστή διαχείριση αυτού του κεφαλαίου,
η καταβολή των συντάξεων δεν θα είχε
εξάρτηση από τις εισφορές των σημερινών εργαζομένων, δεν θα επιβάρυνε τον
Κρατικό προϋπολογισμό και ούτε θα
συνδέετο σε θεωρητικό επίπεδο με μια
υποτιθέμενη δυνητική ανάπτυξη.
Αν και τα παραπάνω απηχούν κάποια
οπτιμιστική θεωρία στη σημερινή πραγματικότητα, οι συνταξιούχοι που εμπιστεύτηκαν τις εισφορές τους στην
Πολιτεία, όχι μόνο δεν μπορούν να διατηρήσουν την Κοινωνική τους θέση αλλά
αντιμετωπίζουν και τεράστιες δυσκολίες
στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών
τους πράγμα που έχει επιπτώσεις και
στην Οικονομία.
Απέναντι λοιπόν στην ακολουθούμενη
μέχρι σήμερα πολιτική μείωσης των συντάξεων μπορεί να αντιπαρατεθεί.
> Η Συνταγματική υποχρέωση της Πολιτείας να εγγυάται το εισόδημα των πολιτών.
> Το δεδομένο ότι η συνταξιοδοτική
δαπάνη χρησιμεύει ως υποκατάστατο
άλλων μορφών κοινωνικών δαπανών και
είναι πασιφανές πόσοι νέοι χωρίς εργασία στην παρούσα φάση συντηρούνται
από τις τωρινές συντάξεις.
> Το Πρώτο Πρόσθετο Πρωτόκολλο
(ΠΠΠ) της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) που η
νομολογία του Δικαστηρίου Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων (ΔΑΔ) δημιουργεί τις συνθήκες προστασίας του επιπέδου διαβίωσης των συνταξιούχων.
> Το δεδομένο ότι για να μην προκύψει
Πιστωτικό γεγονός, το Ελληνικό Κράτος
αποφάσισε να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του μόνο προς τους Διεθνείς πιστωτές, η ασυνέπεια, στην μη εκπλήρωση
των υποχρεώσεών του προς τους Έλληνες “Πιστωτές” δημιουργεί μείζον θέμα
που δεν είναι μόνο ηθικής τάξεως αλλά
μπορεί να χαρακτηρισθεί ουσίας.
Κατά συνέπεια και για να μη μακρηγορούμε θα πρέπει να αντιληφθεί η Ελληνική Πολιτεία ότι είναι αναγκαίο όσο
ποτέ, να αλλάξει την Πολιτική που επιβάλλει την λιτότητα και την συρρίκνωση
των εισοδημάτων όχι μόνο για την βιωσιμότητα του Ασφαλιστικού που άμεσα
πρέπει να βρεθεί λύση αλλά και της Ελληνικής Οικονομίας και Κοινωνίας γενικότερα και μπορεί να στηριχθεί στο
αξίωμα της Οικονομικής επιστήμης ότι
καμμία ουσιαστική ανάπτυξη και παραγωγική επένδυση δεν γίνεται σε χώρα
που η Κοινωνία της συνεχώς φθίνει.
Δημήτρης Α. Ζακοντίνος,
Οικονομολόγος-ΜCs
Στρατηγικές σπουδές,
Μέλος & τ. Αντιπρόεδρος ΕΛΙΣΜΕ

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

Ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΙΛΑΚΑΣ του ΑΣΤΕΡΙΟΥ και
της ΒΑΪΑΣ, το γένος ΓΙΑΝΝΙΚΗ, που γεννήθηκε στη
Λάρισα και κατοικεί στην Ηλιούπολη Αττικής και η
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΗΤΣΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ και της ΜΑΡΙΑΣ, το γένος ΣΚΕΤΟΥ, που γεννήθηκε στη Λάρισα
και κατοικεί στη Λάρισα θα τελέσουν το γάμο τους
στο Δημαρχείο Λάρισας.

ΑΓΓΕΛΙΕΣ
ZHTOYNTAI Πρακτικοί Νοσοκόμοι-Νοσοκόμες για
πλήρη απασχόληση στη Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων «Άκτιος Οδηγός» στη Βάρη. Παρέχονται, μεταξύ άλλων, εκπαίδευση, μισθός ανώτερος
της γενικής συλλογικής σύμβασης, ευχάριστο περιβάλλον και προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης.
E- mail: jobs@aktios.gr, 2169001034.

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΚΙΝΗΤΟ Στην Κερατέα σε κεντρικό
σημείο πωλείται Πολυκατοικία σε κατάσταση ημιτελής σε τρία επίπεδα, σύνολο 200 τ.μ. σε άριστη
ποιότητα κατασκευής.
Κόστος 150.000 ευρώ. Πωλείται 85.000 ευρώ με ευκολίες. Τηλ. 2292022079 Ιδιοκτήτης.

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
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ ΝΟΤΙΩΝ ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ “Ο ΡΟΒΑΣ”
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ο Σύνδεσμος Ηπειρωτών Νοτίων Προαστίων “Ο Ρόβας” καλεί
στην Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το αρ. 15 του καταστατικού του, που θα γίνει στα γραφεία του, οδός Μικράς
Ασίας 3 Βούλα, την Κυριακή 7 Μαΐου 2017 και ώρα 11.00. Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί χωρίς
άλλη ειδοποίηση την επόμενη Κυριακή 14 Μαΐου την ίδια ώρα
και στον ίδιο χώρο.
ΟΡΙΣΤΙΚΑ την Κυριακή 14 Μαΐου 2017 ώρα 11.00
Θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Απολογισμός Διοικητικού Συμβουλίου
2. Λογοδοσία Διοικητικού συμβουλίου
3. Οικονομικός απολογισμός
4. Απαλλαγή του Δ.Σ.
5. Εκλογή Δ.Σ. και εξελεγκτικής Επιτροπής
6. Ανακοινώσεις διαφόρων θεμάτων
Δικαίωμα συμμετοχής στην τακτική συνέλευση έχουν τα τακτικά
μέλη που έχουν καταβάλλει ή θα καταβάλλουν τις δρυνδρομές
τους έως την έναρξη της συνέλευσης.
Πληροφορίες
τηλ. 6942449544
Για το Δ.Σ.
ο Πρόεδρος
η Γραμματέας
Πέτρος Θανόπουλος
Κων/να Σαρπακη
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τα χρήσιμα και τ’ αχρείαστα...
Χ Ε Ι ΡΟΥ ΡΓΟ Σ ΟΥ ΡΟΛΟ ΓΟΣ

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

Τσακωνιάτης Ν. Μιχάλης
ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΣ
HΠΑΤΟΛΟΓΟΣ
ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

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

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

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

Δέχεται κατόπιν ραντεβού

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

email: tsakoniatism@gmail.com

Γενικός ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ - ΟΖΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
Χειρουργική: ΜΑΣΤΟΥ - ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ ΠΡΩΚΤΟΥ - Λαπαροσκοπική ΚΗΛΩΝ - XOΛΗΣ

Βιορρυθμιστική Ιατρική: ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ, ΑΠΟΤΟΞΙΝΩΣΗ,
ΑΝΟΣΟΕΝΙΣΧΥΣΗ, ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΟΞΕΩΝ & ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ.
Οζονοθεραπεία: Συστηματική & τοπική (ΑΡΘΡΟΠΑΘΕΙΕΣ,
ΙΝΟΜΥΑΛΓΙΕΣ, ΝΕΥΡΑΛΓΙΕΣ, ΠΡΟΛΟΘΕΡΑΠΕΙΑ)

Δέχεται με ραντεβού: 6944558101
Ιατρείο: Γλυφάδα, Αγγ. Μεταξά 11 (1ος όροφος)
Τηλ. 2111838124, www.skarlatos-surgeon.gr

Πνευμονολόγος – Φυματιολόγος

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ, MD

Πιλιλίτσης Λεωνίδας

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

Πιστοποιημένος ιατρός ΕΟΠΥΥ

ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ

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

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

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

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

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

ikaraiskos@gmx.com
www.ikaraiskos.gr

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

Διγενή 12 Βούλα - Τηλ. 210.8951.194 - 6942574688

email: anastassopulos@yahoo.co.uk

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

Ειδικός Ρευματολόγος

ΙΑΣΩΝ Α. ΠΕΤΡΟΥΤΣΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β. ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ

Ορθoπεδικός - Χειρουργός

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

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

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

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

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

Διγενή 12 ΒΟΥΛΑ , Τηλ : 210.899.2267 - 6943876101

Ιατρός Ομίλου “ΥΓΕΙΑ”

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

NOΣOKOMEIO:
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Κέντρο:

213 2163000

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

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

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

...για την υγειά μας
Προτρεπτικοί Λόγοι για τον νέο Γιατρό: Η Υψηλή Τεχνολογία και η
αρνητική επίδρασή της στη διαπροσωπική σχέση Γιατρού- Αρρώστου
«Ἁγνῶς δὲ καὶ ὁσίως διατηρήσω βίον τὸν ἐμὸν καὶ τέχνην τὴν
ἐμήν.»
(Από τον Όρκο του Ιπποκράτη)

Από το τελευταίο τέταρτο του 20ου αιώνα και μέχρι σήμερα,
συσσωρεύονται με συνεχώς αυξανόμενο ρυθμό, που ίσως δεν
θα ‘ταν υπερβολικός ο χαρακτηρισμός «χιονοστιβάδα», στοιχεία, τα οποία από σημειολογική άποψη, υποδηλούν ότι το
ευγενές και πατροπαράδοτο Ιπποκρατικό Λειτούργημα,
διέρχεται, σε διεθνή κλίμακα, μια βαθιά κρίση, η οποία μπορεί να αποβεί ακόμη και μοιραία όσον αφορά στην ηθική
ταυτότητα του ιατρικού επαγγέλματος, αλλά και καταστροφική για το σύνολο της κοινωνίας μας, η οποία είναι και ο τελικός αποδέκτης των Υπηρεσιών Υγείας.
Μεταξύ των παραγόντων, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι αυτής
της «μεταμόρφωσης» της Ιατρικής Επιστήμης και οι οποίοι
συνθέτουν αυτό το «Σύνδρομο της Ιπποκρατικής Ανεπάρκειας» – όπως θα μπορούσε να χαρακτηριστεί – σημαντική
θέση κατέχει και η εξέλιξη της Ιατρο-Βιολογικής Επιστήμης,
ιδιαίτερα στον τομέα της Υψηλής Τεχνολογίας, που πραγματικά σε μερικές περιπτώσεις, θα μπορούσε να πει κανείς ότι
αγγίζει τα όρια του «θαύματος».
Αδιαμφισβήτητα, αυτή η εξέλιξη της Ιατρο-Βιολογικής Επιστήμης, ιδιαίτερα στον τομέα της Υψηλής Τεχνολογίας, είχε
αρνητική επίδραση στην διαπροσωπική σχέση Γιατρού-Αρρώστου, με αποτέλεσμα την αλλαγή της εικόνας, της αξιοπιστίας και γενικά της ταυτότητας του Γιατρού, στον
επαγγελματικό και τον κοινωνικό χώρο.
Αναμφίβολα, η Υψηλή Τεχνολογία, σιγά-σιγά, αλλά σταθερά, εκτοπίζει το ανθρώπινο στοιχείο της στενής επαφής με
τον άρρωστο. Ένα άλλο στοιχείο που επίσης συμβάλλει στη
χαλάρωση της παραδοσιακής σχέσης Γιατρού–Αρρώστου,
είναι η πραγματική «εισβολή» στο χώρο των Υπηρεσιών
Υγείας, επιστημόνων, που δεν είναι γιατροί, αλλά χειριστές
πολύπλοκων Super-οργάνων ή σύμβουλοι σε θέματα που σχετίζονται με αυτή την τεχνολογική ηγεμονία.
Και όπως είπε ο Peter Ward (Scientific American, January
2009), αναφερόμενος στην συμβίωση του Ανθρώπου με την
Υψηλή Τεχνολογία: Η ενσωμάτωση «μηχανής» και ανθρώπινου εγκεφάλου παράγει συλλογική νοημοσύνη (collective
intelligence), η οποία μπορεί, μπορεί όμως και όχι, να διατηρήσει τις αξίες που ως τα τώρα αναγνωρίζουμε ως «Ανθρωπιστικές».
Επίσης, κατά τον Καθηγητή Stewart Wolf, Καθηγητή Ιατρικής του Πανεπιστημίου Temple (και συγγραφέα του βιβλίου
«Κρίση στην Ιατρική Εκπαίδευση, την Έρευνα και το
Επάγγελμα»), στη σημερινή «Τεχνο-Ιατρική» (όπως τη χαρακτηρίζει), οι γιατροί δεν έχουν χρόνο για διάλογο με τον
άρρωστο, με επακόλουθο να παραμελείται ένα ουσιώδες και
όχι σπάνια, συγκινησιακό στοιχείο. Έτσι, η υψηλή τεχνολογία εκτοπίζει το ανθρωπιστικό στοιχείο της στενής επαφής,
της διαπροσωπικής σχέσης με τον άρρωστο. Κατ’ αυτόν τον
τρόπο, δημιουργείται κρίση στην Ιατρική αξιοπιστία, σε μια
εποχή όπου η πρόοδος στους τομείς της Πληροφορικής, της
Βιο- Τεχνολογίας και γενικά της Ιατρικής Επιστήμης, μας
δίνει τη δυνατότητα να κάνουμε πολύ περισσότερα απ’ ότι
στο παρελθόν για την πρόληψη και τη θεραπεία σοβαρών και
νοσηρών καταστάσεων. Αυτή η «αποτυχία της επιτυχίας»

(“the failure of our success”) κατά την έκφραση του Gruenberg,
θέτει ένα μεγάλο ερώτημα:
«Πώς θα μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις αυξημένες
απαιτήσεις και προσδοκίες των αρρώστων μας και γενικότερα της κοινωνίας σε μια ατμόσφαιρα μειωμένου σεβασμού και εξασθενημένου κύρους της Ιατρικής
προσωπικότητας;»
Η απάντηση είναι σαφής: Η καλλιέργεια του ανθρωπιστικού
στοιχείου, με έμφαση στις ανθρωπιστικές αξίες και στην Ιατρική ηθική, όπως καθορίζεται από το πνεύμα του Ιπποκρατικού Λειτουργήματος, που έχει ως στόχο την υποταγή της
«μηχανής» στον Γιατρό και όχι ο Γιατρός να είναι μέρος της
«μηχανής» και απλώς «προμηθευτής» (health provider) του
παραγόμενου ιατρικού προϊόντος.
Σημαντικό στοιχείο της αλλαγής της προσωπικότητας του
Λειτουργού Υγείας, είναι αναμφίβολα η διατάραξη της διαπροσωπικής σχέσης Γιατρού–Αρρώστου και η απώλεια της
ιατρικής αξιοπιστίας.
Αδιαμφισβήτητα, στη διαπροσωπική σχέση Γιατρού – Αρρώστου, πρέπει να δημιουργείται ένας ιδιαίτερος δεσμός εμπιστοσύνης και αξιοπιστίας προς το πρόσωπο του γιατρού. Η
προσωπικότητά του πρέπει να είναι πάντα πλαισιωμένη με τις
ανθρωπιστικές αξίες, ιδιαίτερα όσον αφορά στη θεώρηση της
ανθρώπινης φύσης, με ενέργειες, δράσεις και συμπεριφορές,
όπως τις εννοούσε ο Αριστοτέλης. Ο γιατρός δεν είναι μόνο
ο Επιστήμονας – Θεραπευτής ψυχής και σώματος, αλλά
πρέπει και να συμπεριφέρεται ως άνθρωπος μεταξύ των πασχόντων συνανθρώπων του. Αδιαμφισβήτητα, οι άρρωστοι,
ακόμα κι όταν η κατάστασή τους είναι σοβαρή, αισθάνονται
ανακούφιση, κάποιου είδους βελτίωση, μέσα από την ευχαρίστηση που τους προκαλεί το ενδιαφέρον του Θεραπευτή –
Γιατρού τους.
Το ερώτημα της αντιμετώπισης του «Συνδρόμου της Ιπποκρατικής Ανεπάρκειας» παραμένει πάντοτε επίκαιρο και
σχετίζεται απόλυτα με την ανθρωπιστική παιδεία, η οποία
πρέπει να τροχοδρομείται καθ’ όλη τη διάρκεια της Ιατρικής
Εκπαίδευσης, αλλά και στη Μεταπτυχιακή και δια βίου Εκπαίδευση, μέσα σε ένα ευρύ ανθρωπιστικό και κοινωνικό
υπόστρωμα.
Στη διαμόρφωση των συμπεριφορών του γιατρού στην καθημερινή ιατρική πράξη, αναμφίβολα, η διδασκαλία στις
Ιατρικές Σχολές, της Ιστορίας της Ιατρικής, της Ιατρικής
Ηθικής, αλλά και της Λογοτεχνίας και γενικά των Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών, αποτελούν ουσιώδη
στοιχεία της ιατρικής εκπαίδευσης, όπως το επιβάλλουν οι
ανάγκες της σύγχρονης κοινωνίας. Η ανθρώπινη προσέγγιση
του γιατρού προς τον άρρωστο είναι ουσιώδης, τόσο όσον
αφορά στη συνεργασιμότητα του αρρώστου, όσο και στην
ενίσχυση του ανθρωπιστικού στοιχείου στην αντιμετώπιση
αρρώστων με δύσκολα θεραπευτικά προβλήματα, ιδιαίτερα
σε περιπτώσεις με εξελικτική πορεία προς το μοιραίο.
Επίσης, ο γιατρός John Salinsky έγραψε για την επίδραση της
Λογοτεχνίας στην διαμόρφωση της ιατρικής προσωπικότητος: «Τα μυθιστορήματα του Τολστόι μπορούν να πουν πολύ
περισσότερα για την ανθρώπινη υπόσταση, απ’ ότι τα συγγράμματα ψυχολογίας ή τα εγχειρίδια ψυχοθεραπείας.»

Στην καθημερινή ιατρική πράξη, ο Ερευνητής Γιατρός, προσπαθεί να ερμηνεύει τους νόμους και τις αλληλουχίες που κυριαρχούν στον ανθρώπινο οργανισμό και ο Κλινικός
Γιατρός, στο κρεβάτι του αρρώστου, εξοπλισμένος με τις
γνώσεις και τις δεξιοτεχνίες της «Τεχνο-Ιατρικής» και της
«Ψυχο-Ιατρικής», προσπαθεί να διαγνώσει και να θεραπεύσει τις διαταραχές των λειτουργιών του οργανισμού, που
είναι υπεύθυνες (αιτιολογικό υπόστρωμα) για την παρέκκλιση ή τις παρεκκλίσεις από το καθοριζόμενο ως το φυσιολογικό status της υγείας. Έτσι ο Γιατρός ενσαρκώνει τον
ανιχνευτή της γνώσης και της αλήθειας, στοιχεία που θα τον
οδηγήσουν να γίνει θεραπευτής του ανθρώπινου σώματος
(αποκατάσταση των μηχανιστικών παρεκκλίσεων) και της
ανθρώπινης ψυχής (αποκατάσταση της παρέκκλισης των
ψυχικών λειτουργιών και φυσιολογικών διεργασιών).
Στα τελευταία χρόνια γίνεται από πνευματικούς και επιστημονικούς κύκλους, ακόμη και των θετικών επιστημών (Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ), ένα «κίνημα» αναβίωσης του
ρομαντισμού και προβολής του «πνευματάνθρωπου» σε αντιπαράθεση προς τον «μηχανάνθρωπο» της Υψηλής Τεχνολογίας.
Στη σημερινή εποχή όπου η μαγνητική τομογραφία «κόβει
τον άνθρωπο σε φέτες» για να αναλύσει την ανατομική υφή
και τη λειτουργική – μηχανιστική δραστηριότητά του και που
η καρδιά δεν είναι τίποτε άλλο, τίποτε περισσότερο, από μια
«αντλία αυτόματου ποτίσματος» των οργάνων και των κυττάρων του σώματος με ένα «κόκκινο υγρό» (που λέγεται
«αίμα») διατροφικής σύστασης και παροχής οξυγόνου (Ο2)
και που η «αξία» της μετριέται με το βαθμό του «Κλάσματος
Εξώθησης», θα πρέπει να θεωρηθεί βέβαιο ότι η προσωπικότητα του Γιατρού, εμποτισμένη με το ανθρωπιστικό στοιχείο
του Ιπποκρατικού πνεύματος, είναι η «θεραπεία» του «Συνδρόμου της Ιπποκρατικής Ανεπάρκειας». Και όπως αναφέρεται στον Όρκο του Ιπποκράτη: «Ἁγνῶς δὲ καὶ ὁσίως
διατηρήσω βίον τὸν ἐμὸν καὶ τέχνην τὴν ἐμήν.»
(= Θα διατηρώ αγνή και άσπιλη και τη ζωή και την Τέχνη μου).

Φώτης Παυλάτος, www.armonia-zoi.gr

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) καθημερινές. Περιορισμένος αριθμός, θα τηρηθεί σειρά
προτεραιότητας με ελεύθερη είσοδο.
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Προκρίθηκε η εθνική ομάδα
παγκορασίδων βόλεϊ
Η Θέτιδα Βούλας ενθουσιασμένη από τη μεγάλη επιτυχία
της Εθνικής Παγκορασίδων, να προκριθεί στην τελική
φάση του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος.

ΕΒΔΟΜΗ

Πανελλήνιο ρεκόρ για την Ελλάδα,
στο “Marathon European Youth Cup”
Με θετικό πρόσημο για τα ελληνικά χρώματα έπεσε η αυλαία του Ευρωπαϊκού Κυπέλλου Νέων της Τοξοβολίας, το
‘’Marathon European Youth Cup 2017’’ που φιλοξενήθηκε
στο Δημοτικό Στάδιο της Νέας Μάκρης με διοργανώτρια
την Ελληνική Ομοσπονδία Τοξοβολίας σε συνεργασία με
τον Δήμο Μαραθώνα.
3 ασημένια και 1 χάλκινο μετάλλιο, μια 4η θέση και ένα πανελλήνιο ρεκόρ, ήταν ο απολογισμός για την Ελλάδα στην
διοργάνωση. Ένας πολύ θετικός απολογισμός μιας και για
το σύνολο των αθλητών (16) και αθλητριών (16) ήταν η
πρώτη τους διεθνής διοργάνωση.

Στα ομαδικά αγωνίσματα το Σύνθετου τόξου η Ελλάδα είχε
τέσσερις παρουσίες στο βάθρο. Οι Δημήτρης Λαμπράκης,
Φαίδωνας-Μιχαήλ Νούσης και Γιάννη Ζαντιώτης-Χατζούδας κατέκτησαν το ασημένιο μετάλλιο στην κατηγορία
Νέων Ανδρών.
Οι Παντελής Αναστασιάδης, Δημήτρης-Κωνσταντίνος Δρακιώτης και Γιάννης Βαββάς κατέλαβαν τη δεύτερη θέση
στους Έφηβους, όπως και η τριάδα Ελένη Ευσταθίου,
Ιωάννα Μανιάτη, Αλεξάνδρα Ζαϊμίδη στις Νεάνιδες. Στο
τρίτο σκαλί του βάθρου των Νέων Γυναικών ανέβηκαν και
οι Δήμητρα - Μαρία Μπίσια, Κωνσταντίνα Κονιδάρη, Στυλιανή-Ευαγγελία Κωστάκου.

Σημειωτέον ότι η “Θέτις” έχει στην εθνική ομάδα και τη
δική της αθλήτρια, την Αλεξάνδρα Βενέτη, και έχει έναν
λόγο παραπάνω να είναι χαρούμενη.
Η “Θέτις” ταξίδεψε δίπλα στην Εθνική ομάδα στο Άργος,
καθώς οργάνωσε ταξίδι φιλικών για τις Παγκορασίδες της,
οι οποίες βρέθηκαν στο κλειστό του Άργους και στήριξαν
την προσπάθεια της Εθνικής μας και της συμπαίκτριάς
τους Αλεξάνδρας Βενέτη.

Η πρώτη ημέρα της διοργάνωσης άνοιξε ιδανικά για το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα αφού ο Φίλιππος ΛυκόκαςΑρβανιτίδης με 650 πόντους κατέρριψε το πανελλήνιο
ρεκόρ στο Ολυμπιακό τόξο Εφήβων που κατείχε από πέρυσι ο Αριστείδης Σπατάλας με 644 π.
Επίσης στα ατομικά πολύ κοντά στην κατάκτηση του μεταλλίου βρέθηκε το δίδυμο του μεικτού ομαδικού στο Σύνθετο τόξο Εφήβων-Νεανίδων αποτελούμενο από τους
Δημήτρη-Κωνσταντίνο Δρακιώτη και Ελένη Ευσταθίου.
Στον μικρό τελικό οι Έλληνες αθλητές ηττήθηκαν από την
Εσθονία και κατέλαβαν την 4η θέση. Ικανοποιητική παρουσία είχε η Στυλιανή-Αντιγόνη Αναστασιάδη στο Ολυμπιακό
τόξο Νέων Γυναικών καθώς μετά από δύο συνεχόμενες
νίκες, έφτασε ως τα προημιτελικά.

Το Ευρωπαϊκό Κύπελλο Νέων –με 308 συμμετοχές από 29
χώρες- πέρασε στην ιστορία με τις ξένες αποστολές να
αναχωρούν, με τις καλύτερες εντυπώσεις από την χώρα
μας και την διοργάνωση.

Πρόκριση για την Εθνική ομάδα Optimist
Άλλη μια μεγάλη επιτυχία για το Ν.Α.Ο.Βούλας σημείωσε ο Πάτροκλος Μανδηλάρης στο σημαντικότερο αγώνα της χρονιάς.
Στην πανελλαδική πρόκριση για την Εθνική ομάδα Optimist που
διοργανώθηκε από τις 7 έως τις 11 Απριλίου 2017 στις εγκαταστάσεις του ΣΕΑΝΑΤΚ σε συνεργασία με την Ε.Ι.Ο., ο αθλητής του Ναυτικού Αθλητικού Ομίλου Βούλας, κατάλληλα
προετοιμασμένος από τον προπονητή του, Ζαννέτο Μαλατέστα, πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση καταλαμβάνοντας
την 3η θέση ανάμεσα σε 120 ιστιοπλόους από όλη την Ελλάδα,
σε έναν πολύ δύσκολο από άποψη ανταγωνισμού και καιρικών
συνθηκών αγώνα.
Ο Ν.Α.Ο.Β. συμμετείχε στην τελική πρόκριση με τέσσερις αθλητές, οι οποίοι πάλεψαν μέχρι την τελευταία ιστιοδρομία, με
αποκορύφωμα την προσπάθεια του Σίμου Γαρυφαλλίδη, ο
οποίος έχασε την πρόκριση στην Εθνική για 2 μόλις βαθμούς.
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ΕΒΔΟΜΗ

Πρωτάθλημα
Ενόργανης Γυμναστικής
Ο Δήμος Μαρκοπούλου και το Ν.Π.Δ.Δ. «Βραυρώνιος», φιλοξενούν για δεύτερη χρονιά τους Διασυλλογικούς Αγώνες Ενόργανης Γυμναστικής, της
Αθλητικής Ένωσης Σωματείων Γυμναστικής Αττικής,
που πραγματοποιούνται υπό την αιγίδα της Ελληνικής Γυμναστικής Ομοσπονδίας.
Οι αγώνες θα διεξαχθούν το Σάββατο και την Κυριακή, 29 και 30 Απριλίου 2017 και από ώρα 10:00
π.μ., στο Κλειστό Δημοτικό Στάδιο Μαρκόπουλου
και αφορούν στην Α’ Φάση Ενόργανης Γυμναστικής
Γ’ Κατηγορίας (Παίδων – Κορασίδων), Α’ – Γ’ Περιφερειών. Η είσοδος είναι ελεύθερη.

Πανελλήνιο πρωτάθλημα
Τραμπολίνο 2017
Στο

Λαύριο στρέφεται το ενδιαφέρον των φίλων της

Γυμναστικής, αυτό το Σαββατοκύριακο 29-30 Απριλίου
2017. Το Ν.Π.Δ.Δ. «ΘΟΡΙΚΟΣ» του Δήμου Λαυρεωτικής,
σε συνεργασία με την Ελληνική Γυμναστική Ομοσπονδία,
διοργανώνουν το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Τραμπολίνο
συλλόγων και ατομικού Α-Β-Γ Κατηγοριών στις εγκαταστάσεις του Κλειστού Γυμναστηρίου Λαυρίου.
Στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Τραμπολίνο θα συμμετάσχουν
οι 86 καλύτεροι αθλητές και αθλήτριες της χώρας μας.

Το Brexit, το ποδόσφαιρο και
το «άγχος» των πολυεθνικών
Ηταν περίπου πριν ένα χρόνο (Ιούνης
2016) όταν το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος στη Bρετανία έφερνε στο προσκήνιο το περίφημο Brexit, τη διαδικασία
αποχώρησης της χώρας από την Ευρωπαϊκή Ενωση, απόρροια φυσικά των ενδοϊμπεριαλιστικών
αντιθέσεων
και
ιδιαίτερα της όξυνσης αυτών που υπάρχουν σήμερα στους κόλπους της ΕΕ και
γενικότερα στην Ευρώπη.
Σε όλο αυτό το διάστημα μέχρι σήμερα,
στο επίκεντρο των συζητήσεων έχουν
έρθει οι συνέπειες του εγχειρήματος στα
συμφέροντα και στα κέρδη των πολυεθνικών (εγχώριων και ξένων) που δραστηριοποιούνται στη χώρα. Φυσικά αυτό αφορά
τη μία όψη του νομίσματος, τα αστικά
συμφέροντα που θεωρούνται χαμένα από
το Brexit. Γιατί από την άλλη πλευρά
υπάρχει και εκείνη η μερίδα του κεφαλαίου που πανηγυρίζει με τα νέα δεδομένα, καθώς ευνοούν τα επιχειρηματικά
της σχέδια. Οι πρόσφατες ανακοινώσεις
πολυεθνικών εταιρειών από Ασία, Γερμανία και ΗΠΑ για μελλοντικές επενδύσεις
στη Βρετανία, και κυρίως στην Αγγλία, δίνοντας ψήφο εμπιστοσύνης στο Λονδίνο
και επιβεβαιώνοντας τη μακροχρόνια εμπορική δέσμευσή τους με τη χώρα, φανερώνουν ξεκάθαρα την άλλη όψη του
νομίσματος.

οποίο είναι ένα οικοδόμημα φτιαγμένο
στο πλαίσιο των λογικών του ίδιου του καπιταλιστικού συστήματος και άμεσα συνδεμένο με την αδυσώπητη μάχη για το
υπερκέρδος (των επιχειρηματιών, πολυεθνικών), όχι μόνο στον Αθλητισμό αλλά
και σε άλλους τομείς, π.χ. Υγεία, Παιδεία,
κοινωνική μέριμνα κ.ά.
Το ζήτημα των επιπτώσεων του Brexit
στην Πρέμιερ Λιγκ ήταν από τα πρώτα
που τέθηκαν προς συζήτηση. Στο πρωτάθλημα - «Μέκκα» των κερδών στο σημερινό
ευρωπαϊκό
και
παγκόσμιο
ποδόσφαιρο, με τη δραστηριοποίηση σ'
αυτό εγχώριων και διεθνών πολυεθνικών
και επιχειρηματιών, οι επιπτώσεις στο ίδιο
το προϊόν και φυσικά στα κέρδη θορύβησαν αρκετά τους απανταχού εμπλεκόμενους. Ιδιαίτερα μάλιστα με βάση το
γεγονός ότι μπορεί νομοθετικά η έξοδος
της Αγγλίας από την ΕΕ να προβλέπεται
να ολοκληρωθεί σε δυο χρόνια, κάποιες
συνέπειες της διαδικασίας όμως έχουν
άμεσο αντίκτυπο στα δρώμενα της Πρέμιερ Λιγκ.

Κλονίζεται η «οικονομική Μέκκα»
της Πρέμιερ Λιγκ

Το πρόγραμμα των αγώνων ξεκινά το Σάββατο στις 10 το
πρωί. Ελάτε να χειροκροτήσετε την προσπάθεια των νεαρών αθλητών και αθλητριών . Η είσοδος είναι ελεύθερη.

Από αυτή την τεράστια κόντρα συμφερόντων που διεξάγεται με αφορμή το Brexit
δεν θα μπορούσε να μείνει έξω το αγγλικό ποδόσφαιρο, και ειδικότερα η
πρώτη κατηγορία, η «χρυσοφόρα» Πρέμιερ Λιγκ, στο έδαφος της οποίας όχι
μόνο «τζιράρεται» κάθε χρόνο πακτωλός
δισ. ευρώ της ποδοσφαιρικής βιομηχανίας, αλλά διεξάγονται και κόντρες συμφερόντων πολλές φορές άσχετες με το
ποδόσφαιρο (π.χ. μπάσιμο κινεζικών πολυεθνικών κ.λπ.). Κάτι φυσικά που αποτελεί
γνώρισμα
του
σημερινού
εμπορευματοποιημένου ποδοσφαίρου, το

ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΝΟΙΞΗ ΣΤΗΝ ΠΑΛΛΗΝΗ
Η Αθλητική Άνοιξη 2017, στο
Δήμο Παλλήνης, πραγματοποιείται μεταξύ 6 Μαΐου και 12
Ιουλίου στα Αθλητικά Κέντρα
του Δήμου. Το πρόγραμμα αποτελείται από μια σειρά Δημοτικών και Διαδημοτικών αγώνων
με την συμμετοχή μαθητών Δημοτικών και Γυμνασίων του
Δήμου καθώς και των Αθλητικών τμημάτων του Δήμου.
Παράλληλα πραγματοποιούνται οι τελικοί και οι βραβεύσεις
των Αθλητικών προγραμμάτων
του Δήμου Παλλήνης.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ALL DAY ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
ΣΑΒΒΑΤΟ 06/05
έναρξη
09:00
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΓΗΠΕΔΑ ΓΕΡΑΚΑ – ΠΑΛΛΗΝΗΣ
– ΑΝΘΟΥΣΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ 07/05 έναρξη 09:00
ΤΕΛΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ - ΓΗΠΕΔΟ Γ.
ΔΕΔΕΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΤΕΝΙΣ Δ.Ε. ΠΑΛΛΗΝΗΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ 08/05/2017 (έναρξη
τουρνουά) ώρα 17:00
ΣΑΒΒΑΤΟ 13/05/2017 (λήξη
τουρνουά) ώρα 10:00

ΓΗΠΕΔΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΤΕΝΙΣ Δ.Ε. ΓΕΡΑΚΑ
ΔΕΥΤΕΡΑ 08/05/2017 (έναρξη
τουρνουά) ώρα 17:00
ΚΥΡΙΑΚΗ 28/05/2017 (λήξη
τουρνουά) ώρα 12:00
1ο ΑΘΛ. ΚΕΝΤΡΟ ΓΕΡΑΚΑ
ALL DAY ΜΠΑΣΚΕΤ
ΚΥΡΙΑΚΗ 14/05 έναρξης 09:00
1ο ΑΘΛ. ΚΕΝΤΡΟ ΓΕΡΑΚΑ
ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ HANDBALL
ΣΑΒΒΑΤΟ 20/05 έναρξη 09:00
4ο ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΕΡΑΚΑ

Οπως προβλέφθηκε, μερικές από τις πιο
άμεσες συνέπειες του Βrexit στην Πρέμιερ Λιγκ θα είναι: Η αύξηση του κόστους
των μεταγραφών για τις ομάδες λόγω της
ισοτιμίας. Τα αυστηρότερα κριτήρια για
την απόκτηση παικτών εκτός Βρετανίας
βάσει του υπάρχοντος καθεστώτος για
τους μη Ευρωπαίους (το 75% των διεθνών
αγώνων τα δύο τελευταία χρόνια). Αφαίρεση του δικαιώματος απόκτησης νεαρών
παικτών (κάτω των 18) που εν συνεχεία
αγωνίζονται ως γηγενείς. Οι αλλαγές στις
εργασιακές σχέσεις που θα οριστούν για
τους «οικονομικούς μετανάστες» (τέτοιοι
λογίζονται και οι ποδοσφαιριστές), καθώς
αναμένεται να προσαρμοστεί το εργασιακό πλαίσιο για όσους προέρχονται από
κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

Ποδοσφαιρικό ...Bremain ζητούν οι
επιχειρηματίες
Φυσικά, οι επιπτώσεις του Βrexit, και κυρίως οι πιθανές απώλειες κερδών, δεν θα
μπορούσαν να περάσουν «αναίμακτα»
από τις πολυεθνικές και τους επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στο αγγλικό
ποδόσφαιρο. Πολύ περισσότερο που για
αρκετούς απ' αυτούς, τα κέρδη τους δεν
συνδέονται μόνο με την εμπλοκή τους με
το ποδόσφαιρο, αλλά αντίθετα η εμπλοκή
τους σ' αυτό αποτελεί το εφαλτήριο για
μεγαλύτερες μπίζνες με την αγγλική οι-

γράφει ο ΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
κονομία. Ετσι αποφάσισαν να αντιδράσουν. Πριν λίγες βδομάδες πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά εδώ και ένα χρόνο
συνάντηση όλων των ιδιοκτητών των 20
ομάδων της Πρέμιερ Λιγκ, στην οποία συζητήθηκαν και αναζητήθηκαν τρόποι ώστε
οι συνέπειες στο ποδόσφαιρο (και φυσικά
στα κέρδη τους) να είναι όσο το δυνατόν
λιγότερες. Μάλιστα, στις προτάσεις που
έπεσαν στο τραπέζι προς νέα συζήτηση
στο άμεσο μέλλον, ήταν και αυτή που
αφορούσε το να ζητηθεί από την αγγλική
κυβέρνηση να προνοήσει προκειμένου σε
σημαντικά ζητήματα που συσχετίζονται
με το ποδόσφαιρο να μην ισχύσουν οι επιπτώσεις του Brexit. Oπως για παράδειγμα
αυτό που αφορά τις μεταγραφές και την
ελεύθερη διακίνηση Ευρωπαίων παικτών,
αφού, αν αλλάξει η σημερινή κατάσταση
για τις αγγλικές ομάδες, αυτές θα μείνουν
πίσω στον ανταγωνισμό, όπως ειπώθηκε
από τους επιχειρηματίες.
Ενδεικτικές του κλίματος που επικρατεί
στους κόλπους των επιχειρηματιών και
των πολυεθνικών του αγγλικού ποδοσφαίρου είναι οι δηλώσεις μετά τη συνάντηση του διοικητικού στελέχους της
Γουέστ Χαμ, Ντέιβιντ Γκολντ, ο οποίος μεταξύ άλλων τόνισε: «Η Πρέμιερ Λιγκ είναι
το σπουδαιότερο πρωτάθλημα. Είναι μια
φανταστική διαφήμιση για τη Βρετανία,
για την Αγγλία. Ξέρω ότι ο κόσμος μιλά
για τον πλούτο που υπάρχει, αλλά αυτά
τα παιδιά (σ.σ. οι παίκτες) λαμβάνουν τεράστιους μισθούς και όλοι οι φόροι πηγαίνουν στα δημόσια ταμεία. Γιατί η
κυβέρνηση να θέλει να το αλλάξει αυτό;».
Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο μεγαλομέτοχος της Στόουκ Σίτι, Πίτερ
Κόουτς, που ζήτησε ανοιχτά εξαιρέσεις
από την αγγλική κυβέρνηση για το ποδόσφαιρο.

Προτιμάει ...εγχώρια η αγγλική
Ομοσπονδία
Αν και γενικά η αγγλική Ποδοσφαιρική
Ομοσπονδία (FA) κρατά στάση αναμονής
ως προς τις ανησυχίες των επιχειρηματιών, ορισμένοι κύκλοι της δείχνουν να
πρόσκεινται στην άλλη «πλευρά». Και
αυτό γιατί θεωρούν ότι η πλήρης εφαρμογή των συνεπειών του Brexit στο αγγλικό ποδόσφαιρο μπορεί να στρώσει το
έδαφος για την ανάπτυξή του. Σύμφωνα
με τις δικές τους εκτιμήσεις, θα υπάρξουν
οι βάσεις για μεγαλύτερη εξέλιξη Αγγλων
ποδοσφαιριστών και καλύτερες προοπτικές για την Εθνική ομάδα, καθώς οι ομάδες θα υποχρεωθούν να χρησιμοποιούν
περισσότερους εγχώριους παίκτες.

