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Η Τουρκία απειλεί. 

Η Ελλάδα χρειάζεται πολιτικές 

δυνάμεις που θα δώσουν λύσεις.

του Δημήτρη Κυπριώτη                                    

Η «κυβέρνηση» παρά τις προσδοκίες που είχε επεν-

δύσει με την επίσκεψη Ερντογάν και παρά τις «φι-

λότιμες» προσπάθειες που έκανε αμέσως μετά για

να πείσει την κοινή γνώμη ότι η επίσκεψη αυτή ήταν

προς το συμφέρον της χώρας, ήρθε η στιγμή  τώρα

που προσπαθεί να μαζέψει τα «άπλυτα» από τις συ-

νεχείς προκλητικές και όχι μόνο δηλώσεις και ενέρ-

γειες της Τουρκικής πολιτικής και στρατιωτική

ηγεσίας!

Η επίσκεψη λοιπόν του

Τούρκου ηγέτη, όχι μόνο

δεν κατεύνασε τους γείτο-

νες αλλά τελικά, μεγάλωσε

τις αντιθέσεις, άνοιξε όπως

ήταν αναμενόμενο από με-

γάλη μερίδα  αναλυτών και

πολιτικών δυνάμεων, τις

ορέξεις των Τούρκων και

κυρίως αυτών των κύκλων που επενδύουν στην

σκληρή αντιπαράθεση μεταξύ Τουρκίας - Δύσης και

Ελλάδας.

Η περίοδος που διανύουμε είναι ιδιαίτερα  κρίσιμη

για την Τουρκία, αφού αναζητεί  τον καινούργιο της

ρόλο, όπως τον οραματίζεται ο Ερντογάν μετά τη

σκλήρυνση της στάσης των ΗΠΑ, επειδή  βλέπει ότι

«οικοδομείται» η αποσταθεροποίηση του καθεστώ-

τος του και φυσικά του ιδίου.

Έτσι η Τουρκία στο κλίμα αυτό, έχει πάντα ένα εύ-

κολο αφήγημα για να μπορεί να δίνει το στίγμα της,

που δεν είναι άλλο από τις διεκδικήσεις της στον θα-

λάσσιο χώρο του Αιγαίου και στην Κύπρο. Τελευταία

«επενδύει» πλέον και στη Θράκη. Η προκλητικότητα

αυτή της Τουρκίας  μέρα με τη μέρα αυξάνει και κλι-

μακώνεται επικίνδυνα πλέον, Συνέχεια στη σελ. 2

Κρίσιμες εξελίξεις

σε όλα τα εθνικά

θέματα 

ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
Βραβεύσεις 

νέων φοιτητών 
Σελίδα 3

Τράπεζες και
Δημόσιο Χρέος

Οι Ευρωπαίοι δεν έσωσαν την Ελλάδα, 
κατέστρεψαν την Ελλάδα 

για να σώσουν τους εαυτούς τους

γράφει ο Νίκος Ιγγλέσης

Σελίδα 16

Αλλαγές από ΕΛΤΑ

στην ονοματοδοσία

οδών και κωδικών

στο Κορωπί
Σελίδα 6

Σχολικός Μαραθώνιος

Ανακύκλωσης στην

Παλλήνη
Σελίδα 15

Αισιόδοξη, για την πορεία του έργου της
αποχέτευσης, η Δημοτική Αρχή Κορωπίου

«ὁµονοούντων ἀδελφῶν
συµβίωσιν παντός ἔφη 

τείχους ἰσχυροτέραν εἶναι».
(= η συμβίωση αδελφών που έχουν ομόνοια,

είπε, είναι ισχυρότερη από κάθε τείχος).

Αντισθένης (445-366/5), κυνικός Φιλόσοφος 

Τα εθνικά θέματα δεν
έχουν χρώμα, ούτε
κόμμα, και μας έχει

διδάξει η ιστορία ότι
όποτε ενωθήκαμε
βγήκαμε νικητές.
Ας αποδείξουν οι 
εκπρόσωποι του 

Κοινοβουλίου, ότι
είναι πατριώτες, 
έμπρακτα με την 

ομόνοια στα εθνικά
μας θέματα.

«H ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ είναι μία και είναι ΕΛΛΗΝΙΚΗ»
Κωνσταντίνος Καραμανλής

γράφει ο Κώστας Βενετσάνος, Σελίδα 7

Σελίδα 12
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Η θέση της εφημερίδας - σε καμμιά περίπτωση - δεν

συμπίπτει οπωσδήποτε με τα ενυπόγραφα άρθρα.

Επιτρέπουμε την αναδημοσίευση κειμένων μας, με

την αναφορά στην ΕΒΔΟΜΗ και στο συντάκτη.

Συνέχεια από τη σελ. 1
ιδιαίτερα τώρα που υπάρχει η κινητικότητα της διπλω-

ματίας των τρυπανιών στην ΑΟΖ της Κύπρου.

Η Τουρκία βλέποντας αυτήν την κινητικότητα, που εκ-

φράζεται από την ιταλογαλλική κοινοπραξία  στο οικό-

πεδο 6  της κυπριακής ΑΟΖ, δεν θα μπορούσε να μείνει

αδρανής, αφού έχει κάνει γνωστές τις ορέξεις της στη

συνδιαχείριση των όποιων αποτελεσμάτων των εξορύ-

ξεων, ενεργούσα ως προστάτης των συμφερόντων  του

ψευδοκράτους, στην ουσία όμως ορεγόμενη η ίδια να

κάτσει στο τραπέζι ως ισότιμος συνδαιτυμόνας.

Η Τουρκία όχι μόνο παρακολουθεί τις όποιες κινήσεις γί-

νονται στο υπόψη οικόπεδο, αλλά απειλεί ευθέως ότι θα

βάλει σε ενέργεια και το δικό της γεωτρύπανο και εδώ

τα πράγματα περιπλέκονται. Δεν θα πρόκειται απλά για

παρενόχληση, εδώ  θα υπάρξει εχθρική ενέργεια που

δεν μπορεί να  μείνει αναπάντητη.

Η κίνηση είναι ιδιαίτερα σημαντική και απειλεί όλο το

ενεργειακό πρόγραμμα της Κύπρου, καθώς το οικόπεδο

6 που διεκδικεί η Τουρκία, με τον τρόπο που  το διεκδι-

κεί, δεν είναι μόνο ότι δεν στηρίζεται στο διεθνές δίκαιο,

αλλά προβλέπει την υφαρπαγή όλης της Ελληνικής και

της Κυπριακής υφαλοκρηπίδας στην Ανατολική Μεσό-

γειο, αφήνοντας στην μεν Ελλάδα τη διαχείριση  υφα-

λοκρηπίδας  6 ν. μ., στην δε Κύπρο 12 ν.μ. Με τον τρόπο

αυτό η Τουρκία  προσπαθεί να επιβάλλει, όπως κάνει

κάθε φορά, τετελεσμένα για να διεκδικήσει στο μέλλον

ότι και όσα  περισσότερα μπορεί.

Η Τουρκία κάνοντας πράξη τις απειλές της για τη χρη-

σιμοποίηση δικού της γεωτρύπανου, ολοκλήρωσε την

αγορά πλωτού γεωτρύπανου από τη Νορβηγία,  που ήδη

βρίσκεται  για συντήρηση στην Τουρκία, ώστε σε λίγες

ημέρες μετά τη στελέχωσή του με τουρκικό πλήρωμα

και επιστημονικό προσωπικό,  θα βγει και πάλι στο Αι-

γαίο με στόχο να καταπλεύσει στην Ανατολική Μεσό-

γειο, χωρίς να έχει ανακοινωθεί ο ακριβής θαλάσσιος

χώρος των ερευνών και των γεωτρήσεων. Η Τουρκία

όμως έχει φροντίσει με μια σειρά NAVTEXS* να δεσμεύ-

σει μεγάλο μέρος της Κυπριακής ΑΟΖ και όλα τα ενδε-

χόμενα είναι ανοικτά.

Και ενώ αναμένονται τα γεγονότα αυτά να εκτυλιχτούν

τις επόμενες ημέρες, η Τουρκική ηγεσία φρόντισε ακόμη

και τις γιορτινές ημέρες, να  δώσει τα δικά της μηνύματα

απειλών κατά της Ελλάδας, για τη διεκδίκηση με κάθε

τρόπο των βραχονησίδων και των νησιών του Αιγαίου,

που δήθεν της ανήκουν, αφού δεν αναγράφονται λεπτο-

μερώς στις Συνθήκες!

Οι Τούρκοι λοιπόν συνεχίζουν το χαβά τους  και από την

άλλη πλευρά η ελληνική πολιτική ηγεσία περί άλλων

τυρβάζει. Ο στρουθοκαμηλισμός και τα φοβικά σύν-

δρομα, είναι στην πρώτη γραμμή για μια ακόμη φορά,

αφού με αυτόν τον τρόπο ενεργεί  και σήμερα η ελλη-

νική εξωτερική πολιτική  και έτσι αντιμετωπίζει τις προ-

κλητικές και όχι μόνο ενέργειες της Τουρκίας.

Οι ημέρες που ακολουθούν είναι κρίσιμες. Όλα τα

Εθνικά θέματα είναι στο τραπέζι. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-

ΝΕΛ αφού «διέσωσε» με τις σκληρές της διαπραγμα-

τεύσεις την Ελλάδα από τον οικονομικό γκρεμό, τώρα

την οδηγεί  και στο «σφαγείο» ρύθμισης των Εθνικών

Θεμάτων. Κύπρος, Αιγαίο, Θράκη, Σκόπια. Όλα στη

φόρα.! 

Και για να μην υπάρχουν αυταπάτες, όλα αυτά γίνονται

αφού η ανύπαρκτη αντιπολίτευση, σύμμαχος της κυβέρ-

νησης κατά [πολλούς, όχι μόνο δεν ξέρει και δεν μπορεί

να αντιδράσει, αλλά εκφράζονται και φόβοι, μήπως εύ-

χεται για τις λύσεις που προωθούνται για να έχει το άλ-

λοθι, αν ο κόσμος κάνει το λάθος και εμπιστευτεί τις

τύχες του σε έναν  Κυριάκο Μητσοτάκη.

Τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης όμως  τι κάνουν;

Πολύ καλά είναι,  εσείς, εμείς; Συναγωνίζονται για το

ποιο  θα είναι η  3η στη σειρά πολιτική δύναμη μετά τις

προσεχείς εκλογές! Έτσι θα έχουν την ευκαιρία να ξα-

ναβγούν στην επιφάνεια δυνάμεις που ευθύνονται ευ-

θέως για την κατάσταση της χώρας,  για να δουν με

ποιον από τους δυο πρώτους  θα «κατσικωθούν» και θα

πιάσουν στασίδι για όσο διάστημα μπορέσουν.! Το ΚΚΕ

στον δικό του κόσμο, παλεύοντας για την ανατροπή του

Καπιταλισμού και την επικράτηση του παγκόσμιου Σο-

σιαλισμού. Η οικογένεια Λεβέντη μάχεται και αυτή για

μια θέση στη συνομοσπονδία! Για τη Χ.Α δεν χρειάζεται

ειδική  αναφορά, αφού  ο κόσμος έχει καταλάβει περί

τίνος πρόκειται.

Μοναδική λύση για το λαό δεν μπορεί να υπάρξει άλλη

στις παρούσες συνθήκης, από τη στήριξη μιας πλατιάς

συμμαχίας ενός μετώπου δυνάμεων πατριωτικών δημο-

κρατικών  ριζοσπαστικών που θα μπορέσει να παίξει

αποφασιστικό ρόλο στην επόμενη Βουλή και να σταμα-

τήσει τα όποια σενάρια εξελιχθούν. Είναι η μόνη ελπίδα

για να μπορέσει να σταματήσει το τσουνάμι αυτό που

έχει κατακλύσει τη χώρα, ΤΩΡΑ πριν να είναι πολύ

αργά.

Το θέμα είναι αν υπάρχουν αυτές οι δυνάμεις και αν θέ-

λουν και  μπορούν να κάνουν το αποφασιστικό βήμα της

συνύπαρξης, ειδικά  τώρα που ο κόσμος παρακολουθεί

και επιζητεί μίαν  αξιόπιστη και αποφασιστική λύση για

να μπορέσει να διασωθεί από τα δεινά που έχουν συσ-

σωρευτεί.

Κατά την άποψή μας, οι αντικειμενικές συνθήκες υπάρ-

χουν, οι δυνάμεις υπάρχουν, αυτό που μένει είναι οι επι-

θυμίες και τα λόγια που ακούγονται από πολλές

πλευρές να γίνουν πράξη. Πιστεύουμε ότι ο χρόνος ανα-

μονής και αναγνώρισης υπήρξε και ήταν αρκετά μεγά-

λος. Όλοι έχουν δώσει τα διαπιστευτήριά τους στην

Ελληνική Κοινωνία και στο μαζικό κίνημα. Όποια πολι-

τική δύναμη  θέλει να μείνει έξω από αυτήν τη διεργα-

σία, είναι σίγουρο ότι θα βρει απέναντί της  την ίδια την

Κοινωνία.

Τώρα έφτασε η ώρα της μεγάλης συμμαχίας των Πα-

τριωτικών Δημοκρατικών Πολιτικών Δυνάμεων και Κινη-

μάτων! Δεν πρέπει να  χαθεί και αυτή η ευκαιρία!

―――――――

Προσυπογράφω, ιδίως την επίκληση των τελευταίων
παραγράφων, γι’ αυτό και παραχώρησα, ευχαρίστως,
τη θέση του κύριου άρθρου στον Δημήτρη Κυπριώτη.
Όποιος δεν συστρατευθεί σ’ αυτό το Ενιαίο, Πατριω-
τικό, δημοκρατικό και ριζοσπαστικό Μέτωπο των
υγιών πολιτικών δυνάμεων, δεν θα θεωρηθεί απλά
άχρηστος, στη συνείδηση του λαού, αλλά και επιζή-
μιος για την Ελλάδα και τον ελληνικό λαό.
Υπόλογος απέναντι στην ιστορία και τις επερχόμενες
γεναίες.                                      Κώστας Βενετσάνος

Κρίσιμες εξελίξεις σε όλα
τα εθνικά θέματα 

Μόνο εκπαιδευτικές σχολικές εκδρομές

στο εξωτερικό Σελ. 6

Πληρωμή λιμενικών τελών στο Μαρκό-

πουλο Σελ. 6

Ιστορική αναδρομή στην πορεία της
αρχαίας ελληνικής ιατρικής
Γιάννης Κορναράκης Σελ. 8

Οι πνευματικές επεκτάσεις της Σω-
κρατικής φιλοσοφίας!
Φαίδρα Φραγκομανώλη - Κοκκόλα Σελ. 9

Στην Ελλάδα τα πρώτα ανθρώπινα
ίχνη; Σελ. 10

Επιστολές - Σχόλια Σελ. 11

Φωτίστηκε η Λεωφ. Κύπρο στο Πα-
νόραμα Παλλήνης Σελ. 13

Οι “παγανιστικές” ρίζες του εθίμου
των Θεοφανίων, Πέτρος Ιωαννίδης Σελ. 14

Διαβάστε ακόμη
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Το καλύτερο ΔΩΡΟ για ΣΑΣ
και τους φίλους σας

Holistic Massage Center

Γούναρη 229 και Ηφαίστου Γλυφάδα

(έναντι  Εφορίας Γλυφάδας)

Τηλ. 2111838001- holistic.massage.ctr@gmail.com

Ο Δήμος Σαρωνικού, συνεχίζοντας ένα θεσμό που κα-

θιερώθηκε το 2014, βράβευσε φέτος για τέταρτη συ-

νεχή χρονιά τους μαθητές που πέτυχαν την εισαγωγή

τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, κατά το σχολικό

έτος 2016 – 2017.  

Η βράβευση έγινε στο πλαίσιο ειδικής εκδήλωσης,

που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 30 Δεκεμβρίου,

στο Αμφιθέατρο του Δημαρχιακού Μεγάρου. Τιμητικό

έπαινο έλαβαν φέτος 145 επιτυχόντες μαθητές, πλαι-

σιωμένοι από τις οικογένειες, τους φίλους και τους

καθηγητές τους, αλλά και από πολυάριθμους εκπρο-

σώπους φορέων και μέλη της τοπικής κοινωνίας. 

Η εκδήλωση άνοιξε με ομιλία του Δημάρχου Σαρωνι-

κού, Γιώργου Σωφρόνη, ο οποίος αναφέρθηκε στη

συμβολική σημασία του θεσμού, τονίζοντας ότι

«γιορτάζοντας μαζί με τα παιδιά, τους γονείς και
τους δασκάλους τους την επιτυχία μιας μεγάλης προ-
σπάθειας, δίνουμε ένα μήνυμα χαράς και αισιοδοξίας
για τη νέα χρονιά.»
Μετά το τέλος της ομιλίας του, ο Δήμαρχος τίμησε

τον φοιτητή Αλέξανδρο Διακουμάκο, για την εισα-

γωγή του σε ΑΕΙ, αλλά και για την κατάκτηση του

Χρυσού Μεταλλίου στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Με-

ταμοσχευμένων Επιτραπέζιας Αντισφαίρησης.  

Ακολούθησε η απονομή των τιμητικών επαίνων και

αναμνηστικών δώρων από τον Δήμαρχο Σαρωνικού,

καθώς και από την Ένωση Συλλόγων Γονέων Δήμου

Σαρωνικού. Την εκδήλωση πλαισίωσαν μουσικά μα-

θητές του Σύγχρονου Ωδείου Τέχνης, ενώ στον εξω-

τερικό χώρο του Αμφιθεάτρου υπήρχαν εορταστικά

κεράσματα για τους παρευρισκόμενους. 

Παρόντες στην εκδήλωση βράβευσης ήταν, μεταξύ

άλλων, ο Βουλευτής Επικρατείας της Ν.Δ. Βασίλης

Οικονόμου, ο Περιφερειακός Σύμβουλος Ιωάννης

Σμέρος, η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Μαίρη Κόλλια, οι Αντιδήμαρχοι Αποστόλης Αποστό-

λου, Σταμάτης Γκίνης και Μανώλης Χαρίτος, ο Πρό-

εδρος του Ν.Π. «Αριστόδικος» Δημ. Λιοδακάκης, ο

Πρόεδρος της Α’βάθμιας Σχολικής Επιτροπής Ηλίας

Μπουκοβάλας, ο Συμπαραστάτης του Δημότη Ευάγ-

γελος Μιχάλης, Δημοτικοί και Τοπικοί Σύμβουλοι,

Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων και εκπρόσωποι φο-

ρέων.

O Δήμος Σαρωνικού βράβευσε τους

νέους φοιτητές

Ο δήμαρχος Γ. Σωφρόνης με τον φοιτητή Αλ. Διακουμάκο
και τον βουλευτή Βασ. Οικονόμου.

Τα Θεοφάνεια στο Δήμο 3Β

Πρόγραμμα  ρίψης του Σταυρού

H τελετή Αγιασμού των Υδάτων θα γίνει στους Ιε-

ρούς Ναούς του Δήμου, το Σάββατο 6 Ιανουαρίου

και θα ακολουθήσει η ρίψη του Σταυρού στη θά-

λασσα, παρουσία του Δημάρχου, όπως παρακάτω:

Ι.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Βάρκιζας: 11.00 π.μ. στο

λιμάνι της Βάρκιζας

Ι.Ν. Αγ Ιωάννη Βούλας: 11.30 π.μ. στο Ναυτικό

Όμιλο Βούλας

Ι.Ν. Υπεράξιας Θεοτόκου Φανερωμένη Βουλιαγμέ-

νης: 12.00 στο Ναυτικό Όμιλο Κατοίκων Βουλιαγ-

μένης

Ο Ι.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Βούλας θα κάνει την

κατάδυση του Σταυρού έναντι του Ι.Ν. στην παρα-

λία της Βούλας μετά το τέλος της λειτουργίας ενώ

ο Ι.Ν. Αγ. Νεκταρίου στο Πανόραμα Βούλας σε κο-

λυμπήθρα επίσης μετά το τέλος της λειτουργίας.
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Τα Επτάνησα πάντα τραγουδούν

Η μαγεία της επτανησιακής μουσικής από

χορωδίες του Ιονίου στο Μέγαρο

Πάνω από 170 χορωδοί και οργανοπαίκτες φέρνουν

στο Μέγαρο Μουσικής (αίθουσα Χρήστος Λαμπρά-

κης) με τον πιο αυθεντικό τρόπο, καντάδες, άριες

και αρέκιες και την αύρα του Πολιτισμού των Ιονίων

Νήσων που παραμένει ζωντανή και διαχρονική.

Η εκδήλωση γίνεται στις 13 Ιανουαρίου 2018 ώρα

8.30 μ.μ. με τον τίτλο “Γέφυρες”.

Συμμετέχουν:

Μικτή Χορωδία Ζακύνθου «Το φιόρο του Λεβάντε»

Διεύθυνση χορωδίας: Διονύσης Μαλλιάς

Νέα χορωδία Λευκάδας

Διεύθυνση χορωδίας: Μαρία-Κυριακή Αραβανή

Χορωδία Λευκίμμης Κέρκυρας

Διεύθυνση χορωδίας: Σπύρος Σμοΐλης

Χορωδία - Μαντολινάτα Λιβαθούς (Κεφαλονιά)

Διεύθυνση χορωδίας: Βασίλης Καλογηράς 

Με την υποστήριξη της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Εκδοτήρια:

Βασ.Σοφίας & Κόκκαλη, Αθήνα

Ομήρου 8, Αθήνα ,  Tηλ 210 7282333 - 

ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ  Τηλ 210 7282367

ΜΕΓΑΛΕΣ ΟΡΧΗΣΤΡΕΣ - 

ΜΕΓΑΛΟΙ ΕΡΜΗΝΕΥΤΕΣ

Ορχήστρα του Φεστιβάλ της Βουδαπέστης
Iván Fischer, Radu Lupu
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Ίσως δεν υπάρχει στον κόσμο άλλη ορχήστρα τόσο

στενά συνδεδεμένη με τον μαέστρο της, αφού ο

Ιβάν Φίσερ (συνιδρυτής της μαζί με τον Ζόλταν Κό-

τσις) παραμένει σταθερά στη θέση του Μουσικού Δι-

ευθυντή για πάνω από 30 χρόνια, διαμορφώνοντας

το προφίλ του συνόλου και καθιερώνοντας την Ορ-

χήστρα του Φεστιβάλ της Βουδαπέστης ως ένα από

τα σημαντικότερα συμφωνικά σύνολα διεθνώς.

- Johann Sebastian Bach: Σουίτα αρ. 2

- Robert Schumann: Κοντσέρτο για πιάνο

- Σεργκέι Ραχμάνινοφ: Συμφωνία αρ. 2

Με την “ΑΗΔΙΑ” συνεχίζεται τo Φωτογραφικό Project

FEELINGS που διοργανώνει αυτή τη σεζόν ο Πολυ-

χώρος VAULT. Η έκθεση θα έχει διάρκεια 8 ημέρες,

από την Δευτέρα 8 έως την Τρίτη 16 Ιανουαρίου.
Πρόκειται για ένα Project από 8 εκθέσεις φωτογραφίας εμ-

πνευσμένες από τον Κύκλο των Συναισθημάτων, που περι-

λαμβάνει τα 8 βασικά συναισθήματα που καθορίζουν τη ζωή

και την πορεία των ανθρώπων. 

Πως αποτυπώνονται η Χαρά, η Θλίψη, η Αγάπη, η Αηδία, ο

Φόβος, ο Θυμός, η Έκπληξη και η Ντροπή του σύγχρονου

Έλληνα; Πως μπορούν να γίνουν πηγή έμπνευσης τα συγ-

κεκριμένα συναισθήματα σε έναν καλλιτέχνη που ζει στην

Ελλάδα; 

Με τι χαιρόμαστε, τι μας προξενεί θλίψη, τι αγαπάμε, τι μας

αηδιάζει, τι μας φοβίζει, τι μας θυμώνει, τι ακόμη μπορεί να

μας εκπλήξει και με τι ντρεπόμαστε στην χώρα μας σήμερα; 

Εγκαίνια: Δευτέρα 8 Ιανουαρίου στις 8:00 μμ

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΟΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΙ:

Μπάμπης Αεράκης, Γεωργία Αντωνοπούλου, Γιώργος Αρ-

γυρόπουλος, Ιωάννης Βλαχιώτης,  Ευάγγελος Γουβέλης,

Λίντα Ζοίτζε, Κωνσταντίνος Ιωάννου, Εύα Ζαμπετάκη-Κα-

λύβη, Νικόλαος Κάρμαν, Κατερίνα Κασιδιάρη, Χρήστος Κα-

τσίνης, Νίκος κιχεμ, Κωνσταντίνος Κρίτσαλος, Γεώργιος

Μακρίδης, Βαγγέλης Μακρυγιάννης, Κωνσταντίνος Μητρο-

βγένης, Άγγελος Μπαράι, Νίκος Μπίμπιζας, Πέννυ Ορφα-

νού, Στέφανος Παπαζαπραΐδης, Μαρία Παπαναστασίου,

Ευγενία Παππά, Κατερίνα Παυλιδάκη, Κατερίνα Πουλέα,

Νικόλας Πουρλιάρος, Στέλλα Πυλαρινού, Βασιλική Σφήκα,

Γεωργία Τσόκου, Παναγιώτης Φελούκας, Στέλιος Χαραλαμ-

πάκης, Μαρία Χατζημηνά, Χρήστος Χήρμπος, Βασιλική

Χίου, Αννίτα Χριστοφίδου

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ FEELINGS?

Πρόκειται για ένα Project από 8 εκθέσεις φωτογραφίας εμ-

πνευσμένες από τον Κύκλο των Συναισθημάτων, που περι-

λαμβάνει τα 8 βασικά συναισθήματα που καθορίζουν τη ζωή

και την πορεία των ανθρώπων.

Πολυχώρος VAULT THEATRE PLUS

Μελενίκου 26, Γκάζι, Βοτανικός

Πλησιέστερος σταθμός μετρό: Κεραμεικός (8' περίπου με

τα πόδια)

Πληροφορίες-κρατήσεις: 213 0356472 / 6949534889

Έκθεση φωτογραφίας εμπνευσμένη από

τον Κύκλο οκτώ Συναισθημάτων

«Ιμπεριαλισμός των Αθηναίων

και Αιγινητών σε σύγκρουση»

Διάλεξη του Προέδρου του Φιλολογικού Συλλόγου

Παρνασσού και καθηγητού της Φιλοσοφικής Σχολής

του Πανεπιστημίου Αθηνών Εμμανουήλ Μικρογιαν-

νάκη, με θέμα:  «Ιμπεριαλισμός των Αθηναίων και Αι-
γινητών σε σύγκρουση», θα πραγματοποιηθεί  την

Πέμπτη 11/1/18 και ώρα 19.00, στο Φιλολογικό Σύλ-

λογο «Παρνασσός» Πλατεία Γ. Καρύτση 8, Αθήνα

Υπεύθυνος οργάνωσης: ΠΕΤΡΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ, τ. Κα-

θηγητής Φιλόλογος του 2ου ΓΕΛ ΒΟΥΛΑΣ

Τηλ. 210 8951.627, 210 9646.028, φορητό:

6937781003,

Τηλεομοιοτυπία: 210 9659892

e-mail: mail@2lyk-voulas.att.sch.gr

Είσοδος Ελεύθερη

Μετά την επιτυχημένη οργάνωση των «ΟΔΥΣΣΕΙΑ

2017», ο σύλλογος Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑ

οργανώνει την ομώνυμη εκδήλωση στα πλαίσια του

συνεδρίου «Money show» στο ξενοδοχείο Χίλτον

στην αίθουσα «ΘΑΛΕΙΑ 2». Η εκδήλωση θα λάβει

χώρα την 9 Ιανουαρίου 2018 στις 18.00 – 20.00 και

ομιλητές θα είναι καθηγητές, μέλη του Συλλόγου,

άλλοι συγγραφείς που έχουν ασχοληθεί με αυτό το

θέμα καθώς και εκπρόσωποι συλλόγων ή δημοτικών

αρχών από την Ιθάκη, κ.ά.

Κατά την εκδήλωση θα παρουσιαστεί η επιστημο-

νική βάση της χρονολόγησης των τελευταίων ημε-

ρών της Επιστροφής. 

Πληροφορίες: /thereturnofodysseus.gr/  

Σκοπός αυτού του προγράμματος είναι η ενίσχυση

του ενδιαφέροντος για τα κλασικά γράμματα γενικά

και για τις ομηρικές σπουδές σε όλο τον κόσμο.

Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑ
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ΜΟΝΟΗΜΕΡΗ EKΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΛΙΜΝΗ 

ΤΣΙΒΛΟΥ-ΖΑΡΟΥΧΛΑ ΑΧΑΙΑΣ 

Mονοήμερη εκδρομή οργανώνει ο Eξωρ. - Πολιτιστικός Σύλλογος “Ευρυάλη Βούλας”, την Κυριακή 14 Ιανουα-

ρίου στη λίμνη Τσιβλού - Ζαρούχλα Αχαΐας.

Περίπατος στη μαγευτική λίμνη Τσιβλού που βρίσκεται σε 800μ υψόμετρο στο κατάφυτο όρος Χελμός. Εν

συνεχεία φτάνουν στην ορεινή Ζαρούχλα, όπου θα δούν τον πύργο της Ζαρούχλας και τους Βυζαντινούς

ναούς της Αγ. Τριάδος, Των Ταξιαρχών και της Κοιμήσεως της Θεοτόκου. Γεύμα σε ταβέρνα του χωριού με

παραδοσιακούς μεζέδε, όπου θα κόψουν και την βασιλόπιτα του συλλόγου.

07.30 Αναχώρηση απο φούρνο Στεργίου. ΤΙΜΗ. 12ευρω

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ. Δημ. Ζησιμόπουλος 6974017018

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος

Γυναικών “ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ”

κόβει βασιλόπιτα

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Γυναικών “ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ”

την Κυριακή 21 Ιανουαρίου, ώρα 13.00- 17.00 στο

Κτήμα Μπραιμιώτη, οδός Ονείρων και Θεάτρου.

Φαγητό, μουσική, χορός, δώρα και εκπλήξεις σε εορ-

ταστική ατμόσφαιρα.

Δηλώσεις συμμετοχής και πληροφορίες Μ. Μαυρα-

γάνη στο τηλ 6976636609

Προσκλήσεις στο Γραφείο του Συλλόγου, Δευτέρα κ

Τετάρτη 11·00-13·00, οδός Πλαστήρα 2, Βούλα.

«The Greatest Showman»

Το Δημοτικό Κινηματοθέατρο Μαρκοπούλου «Άρτεμις»,

παρουσιάζει το φαντασμαγορικό μιούζικαλ «The Greatest

Showman» από την Πέμπτη 4, έως και την Τετάρτη, 10 Ια-

νουαρίου 2018. Ώρες προβολών: 7.00 μ.μ. και 9.15 μ.μ.

Η ταινία «The Greatest Showman» είναι ένα τολμηρό και
πρωτότυπο μιούζικαλ που τιμάει τη γέννηση της show busi-
ness και το αίσθημα του θαυμασμού που νιώθουμε όταν τα
όνειρά μας πραγματοποιούνται...

«Φερδινάνδος»
Επίσης τις ίδιες ημέρες παρουσιάζει τη μεταγλωττισμένη

ταινία κιν. σχεδίων «Φερδινάνδος»,  Ώρα: 5.30 μ.μ.

To «Φερδινάνδος» εξιστορεί τη ζωή ενός γιγαντιαίου ταύ-
ρου με μεγάλη καρδιά. Όταν θα τον περάσουν για επικίν-
δυνο κτήνος, θα τον αιχμαλωτίσουν, απομακρύνοντας τον
από το σπίτι του...   
Γενική είσοδος: 7 €. Κάθε Τετάρτη, δυο εισιτήρια στην

τιμή του ενός, 7 €!

«ΑΡΤΕΜΙΣ» Γιαννάκη 5, Μαρκόπουλο, Τηλ.: 22990 23924

«Η διαχρονική ανθρώπινη παρουσία
και δράση στο Πλάσι Μαραθώνος

μέσα από την ανασκαφή  του
Παν/μίου Αθηνών»

Οι φίλοι του Αρχαιολογικού Μουσείου Μαραθώνα, κα-

λούν στη διάλεξη του  Επίκουρου Καθηγητή Προϊστορι-

κής Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών  Γιώργου

Βαβουρανάκη   με θέμα:  «Η διαχρονική ανθρώπινη πα-
ρουσία και δράση στο Πλάσι Μαραθώνος  μέσα από την
ανασκαφή  του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπι-
στημίου Αθηνών», την Κυριακή 14-1-2018, 10.30 π.μ.

στο Αρχαιολογικό Μουσείο Μαραθώνα.

Μετά τη διάλεξη θα ακολουθήσει η κοπή της πίτας

των Φίλων του Αρχαιολογικού Μουσείου Μαραθώνα.

“Tα άνθη στην
Αρχαία Ελλάδα”

Η εκδήλωση με τίτλο “Τα άνθη στην Αρχαία Ελ-

λάδα”, με ομιλήτρια την ομότιμο καθηγήτρια

Παν/μιου Αθηνών Βούλα Λαμπροπούλου, θα πραγ-

ματοποιηθεί το Σάββατο 13 Ιανουαρίου, ώρα 7μ.μ.,

στο ΝΕΟ Δημαρχείο Γλυφάδας, υπό την αιγίδα του

Δήμου Γλυφάδας.
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www.dltm.gr

Ιστοσελίδα απέκτησε το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο

Μαρκοπούλου: www.dltm.gr.

Στόχος της σελίδας, όπως σημειώνουν, είναι η ανά-

δειξη των σκοπών του Δ.Λ.Τ.Μ., η προβολή του

έργου του, η δημοσίευση αποφάσεων, ανακοινώ-

σεων, προκηρύξεων  κ.λπ., έτσι ώστε η ενημέρωση

να είναι επίσημη και έγκυρη.

Λειτουργία Σχολής 

Δυτών Καλύμνου»

Aναρτήθηκε στο διαδίκτυο η σύμφωνα του Υπουρ-

γείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με το Αρ-

χηγείο Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής

Ακτοφυλακής (αριθ. πρωτ. : 2131.8/1444/17) για δη-

μιουργία λειτουργίας Σχολής Δυτών Καλύμνου, με

την οποία ξεκινούν τα μαθήματα στη Σχολή Δυτών

Καλύμνου την 05-02-2018. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις αι-

τήσεις τους μετά συνημμένων όλων των απαραίτη-

των δικαιολογητικών, σε οιαδήποτε Λιμενική Αρχή

μέχρι την 24-01-2018.

Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ)

με επιστολή τους ενημερώνουν το

Δήμο Κρωπίας, ότι από έλεγχο και

επεξεργασία των στοιχείων χαρ-

τογράφησης, του δήμου βάσει του

συστήματος γεωγραφικών πληρο-

φοριών (G.I.S.) που πραγματοποί-

ησαν σε συνεργασία με την

υπηρεσία του Δήμου, προέκυψαν

διαφοροποιήσεις στις αναγραφό-

μενες ονομασίες των οδών του

Δήμου.

Σχετική επιστολή θα στείλουν τα

ΕΛΤΑ  σε κάθε πολίτη της περιο-

χής, ενημερώνοντάς τον για την

αλλαγή αυτή.

Οι ταχυδρομικοί κώδικες για το

Δήμο Κρωπίας πλέον είναι τρεις.

Οι 19441, 19442 και 19443.

Γράφουν συγκεκριμένα:

«για την πλήρη εναρμόνιση των
υπόψη στοιχείων και των δικών
σας αρχείων, σας παραθέτουμε
αναλυτική κατάσταση με τις κανο-
νικοποιημένες ονομασίες των

οδών της δικαιοδοσίας σας, με αλ-
φαβηγτική σειρά ανά περιοχή,

όπως αναγράφονται στο αρχείο
του ταχυδρομικού κώδικα, προκει-
μένου να ενημερωθούν όλες οι
υπηρεσίες σας. Αντίστοιχο αρχείο
έχουν ήδη λάβει ο ΔΕΚΟ για να
προβλούν στις από μέρους τους
ενέργειες.
Η υπηρεσία μας θα αποστείλει σε
όλους τους Δημότες ενημερωτι-
κές επιστολές για να προβλούν με
τη σειρά τους στη γνωστοποίηση
του νέου ταχυδρομικού κώδικα,
στους φορείς με τους οποίους συ-
ναλλάσσονται».

Να ελπίσουμε ότι μετά την ενημέ-

ρωση αυτή οι υπηρεσίες των ΕΛΤΑ

θα γίνουν πιο γρήγορες, γιατί οι

πολίτες στο Κορωπί διαμαρτύρον-

ται τακτικότατα γιατί αργούν πάρα

πολύ να παραλάβουν την αλληλο-

γραφία τους, με αποτέλεσμα να

καθυστερούν και οι ίδιοι στις υπο-

χρεώσεις τους.

Αναλυτικά τις αλλαγές, έχουμε

αναρτήσει στην ιστοσελίδα μας.

www.ebdomi.com/ειδησεις

Αλλαγές στην ονοματοδοσία

οδών στο Κορωπί

Πολύ κουβέντα έχει γίνει τις τελευταίες ημέρες για

τις 5ήμερες εκδρομές που πραγματοποιούνται στην

τρίτη τάξη του Λυκείου και που όλοι γνωρίζουμε τί

και πώς γίνονται. Δεν είναι οι εκδρομές που κάναμε

ως μαθητές πριν 30 και 40 χρόνια. Εχουν ξεφύγει

εντελώς.

Οι εκδρομές αυτές, πάγια θα έπρεπε να έχουν εκ-

παιδευτικό χαρακτήρα και η ψυχαγωγία να ήταν το

διάλειμμά τους. Εδώ έχουν αντιστραφεί τα πράγ-

ματα και οι εκδρομές έχουν γίνει μία πολύ προσοδο-

φόρα “μπίζνα” για πολλά επαγγέλματα, αλλά και

ανάμεσα στους μαθητές ακόμη!

Επομένως είναι λογικό και αναγκαίο να αλλάξουν

“ρότα”, και προς αυτή την κατεύθυνση το Υπουργείο

Παιδείας έπρεπε να πάει, αλλά τα βήματα είναι φο-

βικά. Μετά το σάλο που ξεσηκώθηκε λοιπόν έβγαλε

ανακοίνωση στην οποία διευκρινίζει:

«Οι μόνες εκπαιδευτικές εκδρομές που δεν θα επι-
τρέπονται στο εξωτερικό είναι αυτές που εντάσσον-
ται στο πλαίσιο προγραμμάτων σχολικών
δραστηριοτήτων (πολιτιστικών ή περιβαλλοντικών).
Καμία πενθήμερη ή Erasmus δεν επηρεάζονται, ενώ
σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση του περασμέ-
νου Μαρτίου (6/3/2017), οι συμμετοχές σχολείων σε
διεθνείς συναντήσεις, συνέδρια, ημερίδες, διαγωνι-

σμούς, μαθητικές  επιστημονικές Ολυμπιάδες, αλλά
και επισκέψεις σε σχολεία της Ομογένειας, θα συ-
νεχίζονται ανεπηρέαστα».

Η Υπουργική Απόφαση γενικά παροτρύνει τη διορ-

γάνωση εκπαιδευτικών εκδρομών εντός της χώρας

σε περιοχές με ιστορικό, αρχαιολογικό, περιβαλλον-

τικό ενδιαφέρον και φυσικό κάλλος.

Ο λόγος για τον οποίο περιορίστηκε στο εσωτερικό

της χώρας η συγκεκριμένη κατηγορία εκδρομών,

όπως υποστηρίζει το Υπουργείο, κατηγορία που

αφορά όλες τις τάξεις της δευτεροβάθμιας, είναι η

γενική διαπίστωση ότι οι οικογένειες πολλών μαθη-

τών και μαθητριών αδυνατούν να πληρώσουν τα

έξοδα μιας εκδρομής εξωτερικού. Εξαιτίας αυτού η

διοργάνωση τέτοιων εκδρομών βιώνεται τραυματικά

από τα παιδιά που δεν μπορούν να συμμετάσχουν σ’

αυτές μαζί με την υπόλοιπη ομάδα των συμμαθη-

τών/τριών τους.

Η Υπουργική Απόφαση που θέτει τους όρους και τις

προϋποθέσεις για τη διοργάνωση εκπαιδευτικών εκ-

δρομών έχει δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυ-

βέρνησης στις 6 Μαρτίου του 2017.

Μόνο εκπαιδευτικές 5ήμερες εκδρομές στο εξωτερικό 
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Βασική στρατηγική τακτική στη διεθνή διπλωματία είναι η

παρέλκυση, ο περισπασμός, η αναβολή – όταν δεν επιβάλ-

λεται αντικειμενικά να είναι επείγον, το επιδιωκόμενο - η

αναμονή για καταλληλότερες συγκυρίες (timing)

Μ’ όλα τα παραπάνω επιτυγχάνεται, η κόπωση του αν-

τιπάλου, η λησμοσύνη, η κάμψη...

Για να μην ξεχνάμε λοιπόν και να συγκροτούμε τα δε-

δομένα, ώστε να καταλήγουμε σε ορθό, κατά την προ-

σωπική μας κρίση, συμπεράσματα και επιλογές,

αναδημοσιεύω, στο παρόν, αναθεωρημένο, συμπληρω-

μένο και σμιλευμένο από περίσσια, για σήμερα, λόγια,

ομιλία που είχα εκφωνήσει πριν δέκα χρόνια σε μεγάλη

συγκέντρωση, που είχαμε οργανώσει μια ομάδα ιδιαί-

τερα ευαίσθητων Βουλιωτών, στη Βούλα, για το «Μέγα

θέμα» της καπηλείας του ελληνικότατου ονόματος,

«Μακεδονία» (μακρύ – ψηλός – μάκος (δωρικά) –

μήκος), από το κράτος των Σκοπίων. Αλήθεια, η FYROM,

μήπως μπορεί να μας εξηγήσει τί σημαίνει στην «μακε-

δονίτικη» γλώσσα τους η λέξη ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ;

Ας ξεκινήσουμε όμως με την ιστορική φράση του Προ-

έδρου της Δημοκρατίας τότε Κωνσταντίνου Καραμανλή:

«Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ είναι μία και είναι ΕΛΛΗΝΙΚΗ». Είναι

έτσι όπως και να’ ΄χει. Αλλά για να ‘μαστε ρεαλιστές η

Μακεδονία δεν είναι σαν την Πελοπόννησο ή την Κρήτη

που γεωγραφικά καταλαμβάνει περίπου αναλλοίωτα,

την ίδια έκταση τώρα και στην αρχαιότητα. Η Μακεδονία

άλλαζε όρια κατά περιόδους. Γι’ αυτό και θα την πά-

ρουμε στην έκταση που κατείχε, ως οθωμανική περιφέ-

ρεια (βιλαέτι), πριν από τους βαλκανικούς πολέμους του

12-13 (Από το όρος Σκάρδος που εκτείνεται από το Κοσ-

συφοπέδιο και τη ΒΑ. Αλβανία, μέχρι το όρος Ορβηλος,

στα σύνορα Ελλάδος – Βουλγαρίας). Με τον τερματισμό

της οθωμανικής κυριαρχίας και τους νικηφόρους βαλκα-

νικούς πολέμους, στην Ελλάδα περιήλθε το 51% της

Μακεδονίας, το 38% στη Σερβία (τα Σκόπια) και το 10%

περίπου στη Βουλγαρία. Και να μη λάβουμε, λοιπόν, υπ’

όψιν μας την ιστορία, ΔΕΝ είναι λογικό το 38% της

εκτάσεως να οικειοποιηθεί το όνομα του μεγαλύτερου

σε έκταση και πληθυσμό μέρους που είναι ελληνικό.

Ιστορικά, εκεί που είναι η FYROM, στην αρχαιότητα

ήταν η αρχαία Δαρδανία (εκτός του τμήματος μέχρι το

«Μοναστήριο», που είναι Μακεδονία).

Από τον καιρό που προσαρτήθηκε η επαρχία των Σκο-

πίων στη Σερβία, ουδέποτε ονομάστηκε, προ του 1944,

Μακεδονία. Ονομαζόταν ως το 1929 «Νότιος Σερβία»

και το 1929 μέχρι το 1941 ονομαζόταν «Βαρντάρσκα

Μπανόβινα». Ο Σκοπιανοί είναι Σλάβοι οι οποίοι ήρθαν

στην περιοχή γύρω στο 700 μ.Χ., προερχόμενοι από την

κεντρική Ασία, και οδηγούμενοι από τον Χαν Κουμπέρ

(Έτσι πρέπει να ονομάσουν το αεροδρόμιό τους, όχι “Μ.

Αλέξανδρος”). Τι δουλειά έχουν με τους Έλληνες Μα-

κεδόνες και τον Αλέξανδρο; Η γλώσσα τους ανήκει

στην υποομάδα των σλαβικών γλωσσών, όπως η ρωσική,

η πολωνική και άλλες με μεγάλη συγγένεια προς τη

βουλγαρική, αφού το 65% των λέξεων διαφέρει μόνο

ως προς την προφορά, ενώ  το 20% είναι πανομοιότυπο.

Το 85% του λεξιλογίου τους δηλαδή είναι βουλγαρικό!

Το 1944 έγινε διάκριση του γλωσσικού τους ιδιώματος

από τη Βουλγαρική και ονομάστηκε από τον Τίτο σε

«Μακεδονική» και το 1945 η Σλαβομακεδονική γλώσσα

έγινε επίσημη γλώσσα της 6ης πρ. Ομόσπονδης Σοσια-

λιστικής Δημοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας.

Δεν δικαιούνται επομένως οι Σκοπιανοί ούτε εθνολο-

γικά, ούτε ιστορικά, ούτε γλωσσολογικά να αποκαλούν-

ται «Μακεδόνες» και να θέλουν να επιβάλουν να

ονομάζεται η χώρα τους «Μακεδονία».

Ε, τώρα «όλα αυτά είναι ιστορίες» θα μου αντιτείνουν

οι «ρεαλιστές» και οι καλοπερασάκηδες «προοδευτικοί»

- «κουλτουριάρηδες» τους έλεγε ο Ανδρέας Παπαν-

δρέου.

Να δούμε τώρα πώς θ’ αποκαλούσε τους επιγόνους του,

από το γιο του Γιωργάκη, μέχρι τη θυγατέρα του πρω-

τεργάτη του Γεννηματά, τη Φώφη και τα άλλα φιντάνια!

Και μια κι αναφερθήκαμε στον Ανδρέα, τί είχε πει, κυρία

Γεννηματά, για το Μακεδονικό; Θα σας το θυμίσω παρα-

κάτω, αφού πρώτα θυμίσω στους ΝεοΔημοκράτες του

Μητσοτάκη και στους συν αυτώ, τί έλεγε, τι έγραφε

ακριβέστερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τότε,

Κων/νος Καραμανλής, υπό τύπον οδηγιών στον

Υπουργό Εξωτερικών Αντώνη Σαμαρά. Ελεγε: «Αν τα
Σκόπια δεν αποτελούν απειλή αυτή τη στιγμή, κανείς
δεν μπορεί να προβλέψει και να εγγυηθεί, ιδιαίτερα
μέσα στις σημερινές συνθήκες ρευστότητας και αστά-
θειας, ποιοι συνδυασμοί δυνάμεων θα προκύψουν στο
εγγύς ή στο απώτερο μέλλον, στα Βαλκάνια και στην
ευρύτερη περιοχή. Αν αυτές οι δυνάμεις θελήσουν να
χρησιμοποιήσουν και πάλι το Μακεδονικό όπως έκαναν
στο παρελθόν, γιατί η διεθνής κοινότητα θα πρέπει να
τους έχει δώσει εκ των προτέρων έναν τίτλο νομιμότη-
τος, για να το πράξουν»;

Να γιατί ο μεγάλος αυτός πολιτικός και πατριώτης είχε

δίκιο όταν  έλεγε ότι είναι «αντιφατικό και επικίνδυνο,

για να μην πούμε παράλογο, το επιχείρημα του Κ. Μη-

τσοτάκη, ότι «η Ελλάς υπερβάλλει, διότι τα μικρά Σκό-

πια δεν αποτελούν απειλή, αυτή τη στιγμή, για την

Ελλάδα!» Δικαιούμαι να έχω μεγαλύτερη εμπιστοσύνη

στον Κων/νο Καραμανλή απ’ ότι στον οποιονδήποτε

«ρεαλιστή» Μητσοτάκη. Κι ακόμα, ήταν ...”ανόητος” και

ο αείμνηστος Ανδρέας Παπανδρέου όταν διακήρυττε ότι

ΔΕΝ δεχόμαστε για τα Σκόπια, το όνομα «Μακεδονία»,

ή οποιοδήποτε παράγωγο ή σύνθετο που θα περιέχει το

όνομα Μακεδονία; Μα, αυτή ήταν η κοινή θέση των αρ-

χηγών των κομμάτων στην σύσκεψη υπό τον Κ. Καρα-

μανλή το 1992, και η θέση αυτή γινόταν αποδεκτή εξ’

ολοκλήρου στη Λισαβόνα τον Ιούνιο του ’92, στη σύ-

νοδο κορυφής της ΕΟΚ ότι δηλαδή η αναγνώριση των

Σκοπίων συνδέεται με την προϋπόθεση ότι «το όνομα
δεν θα περιέχει τον όρο Μακεδονία». Βέβαια, όπως σε

αρκετά θέματα δικά μας και άλλα, οι δυνάμεις που βλέ-

πουν ότι κάτι «δεν τους βγαίνει καλά» υπαναχωρούν,

αλλάζουν πλεύση, και επανέρχονται. Είναι ιδιαίτερα ευ-

μετάβλητες αν αυτό επιβάλλουν τα γεωστρατηγικά και

οικονομικά τους συμφέροντα ή η συνισταμένη των δυ-

νάμεων επιρροής αποκλίνει από τις αρχικές θέσεις,

οπότε αλλάζουν κατεύθυνση και αποφάσεις. Αυτό επι-

βάλλεται να κάνουμε κι εμείς για να διορθώσουμε τα

λάθη ενδοτισμού άνευ ανταλλαγμάτων που κάναμε έως

τώρα, κάτω από «αφόρητες» πολλές φορές πιέσεις. Να

επιμείνουμε ανυποχώρητα ότι το ελληνικό όνομα Μα-

κεδονία δεν εκχωρείται. Να κάνουμε ξεκάθαρο ότι δεν

αποδεχόμαστε την είσοδό τους στην Ε.Ε. και στο ΝΑΤΟ

αν δεν συμμορφωθούν.  

Εξ άλλου, η κυβέρνηση των ΗΠΑ επί Ρούσβελτ με την

υπογραφή του Υπ. Εξωτερικών Ed. Stetinius την

26/12/44, δήλωνε εγγράφως και με αριθμό πρωτοκόλ-

λου - επίσημα, όταν ο Τίτο βάφτισε τα Σκόπια “Μακεδο-

νία”: Η κυβέρνηση των ΗΠΑ θεωρεί ότι οποιαδήποτε

αναφορά σε «Μακεδονικό έθνος» κλπ. «είναι αδικαιο-

λόγητη και δημαγωγική. Δεν αντιπροσωπεύει εθνική ή

πολιτική πραγματικότητα. Ενώ διακρίνει (η κυβέρνηση

των ΗΠΑ) πιθανό μανδύα για επιθετικές ενέργειες

εναντίον της Ελλάδος.

(Αλήθεια γιατί δεν τις “διακρίνει” τώρα;). και υποσχόταν

τέλος να λάβουν οι ΗΠΑ «όλα τα αναγκαία μέτρα εναν-

τίον εκείνων που θα βοηθήσουν στη δημιουργία “Μακε-

δονικού ζητήματος” σε βάρος της Ελλάδας».Αντ’ αυτού

οι ΗΠΑ δικαιώνουν τώρα, μετά τη λήξη του ψυχρού πο-

λέμου τον Τίτο και τον Στάλιν!... Και βοηθούν αυτοί

πλέον στη δημιουργία «Μακεδονικού ζητήματος». Τι

μέτρα θα λάβουν λοιπόν, εναντίον της πολιτικής

τους; Αυτό και την απόφαση της Λισαβώνας έπρεπε να

τα είχαμε κάνει λάβαρα στις διαπραγματεύσεις μας.

Να μην επαναλάβουμε το λάθος του Κων/νου Καρα-

μανλή όταν κάτω από πιέσεις των ΗΠΑ και χάριν των

συμφερόντων της Δύσης αποσιώπησε τη θέση της Ελ-

λάδας - ΗΠΑ για τα Σκόπια, όταν στα μέσα της δεκαε-

τίας του ‘50 συνήψε συμμαχία με την Άγκυρα και το

Βελιγράδι για να πλήξει δήθεν τη Σοβιετική Ενωση.

Επιτέλους ας καταλάβουν, οι πολιτικοί μας, ότι δεν δι-

καιούνται ούτε από προσωπικές ιδεολογίες ή ιδεολη-

ψίες, ούτε κάτω από πιέσεις των «συμμάχων», φίλων

και «εταίρων», απερίσκεπτα να θυσιάζουν ζωτικά εθνικά

θέματα, χάριν της «αξιολόγησης» (συμπεριφοράς), των

μνημονίων και της συνεκτικής εξόδου, απ’ αυτά που μας

επέβαλαν, «με το πιστόλι στον κρόταφο», ούτε χάριν

της εξουσιολαγνείας και των οφελειμάτων της εξου-

σίας.

Ενίοτε υπάρχει και λογοδοσία και καταλογισμός όχι

μόνον πολιτικής «συνταξιοδότησης», ‘η «άδειας» 

ΚΩΣΤΑΣ ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΣ

«H ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ είναι μία και είναι ΕΛΛΗΝΙΚΗ»
Κωνσταντίνος Καραμανλής

Και για κάθε μυαλωμένο και προσγειωμένο Έλληνα
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«Η αρχαία ελληνική ιατρική βρίσκεται ασύγκριτα  πιο
κοντά στη σύγχρονη από οποιαδήποτε άλλη  ιστορική
μορφή ιατρικής. Αυτό δεν θα πρέπει να μας εκπλήσσει,
αφού ο σύγχρονος κλάδος δεν θα υπήρχε χωρίς το ελ-
ληνικό προηγούμενο Δεν είναι τυχαίο ότι η σύγχρονη
ιατρική ορολογία βασίζεται σε τόσο μεγάλο βαθμό στην
ελληνική γλώσσα.» E.H Ackerknecht*

Στην ιστορική εξέλιξη της αρχαίας ελληνικής Ιατρικής,

ο Ασκληπιός και τα Ασκληπιεία του, δηλαδή οι λατρευ-

τικοί ναοί του, έρχονται και καταγράφουν δυναμικά ένα

ρόλο πρωταγωνιστικό που αρχίζει από τον 15ο π.Χ

αιώνα και τελειώνει περίπου  τον 5ο μ.Χ. αι.

Στα προ του Ασκληπιού χρόνια, στο θεραπευτικό προ-

σκήνιο διαπρέπει  ο Μελάμπους, που κάνει  χρήση του

καθαρτικού και πιο συγκεκριμένα το βότανο μελαμπόδιο

(ελέβορο) ως  μέσο και εργαλείο ιατρικό. 

Από τη σχολή του  Μελάμποδα  βγαίνει ο Αμφιάραος με

το   προς τιμήν του θεραπευτήριο  Αμφιάρειο ή Αμφια-

ράειο στον Ωρωπό.

Αλλά φαίνεται πως κατά τον Πλούταρχο το όνομα

“Ασκληπιός” είναι λάθος τονισμένο στη λήγουσα, ενώ

το πιο σωστό θα ήταν ο τόνος να είχε ανέβει σε μια πιο

πάνω συλλαβή για να ακουστεί σαν “Ασκλήπιος”.

Ως επεξήγηση  δε   τούτου, προβάλλεται η ανάλυση του

ετυμολογικού αυτής της λέξης, που ως  συνθετική από

το ‘’Ασκ-’’ και το “- ήπιος” δηλαδή από το “ασκείν ηπίως”

και με την παρεμβολή ενός  -  λάμδα -  χάριν ευφωνίας

ή και πλεονασμού στρώνεται τελικά στο   “Ασκ-λ-ήπιος”.

Βέβαια οι συζητήσεις επί του ετυμολογικού, οι μελέτες

και  το ότι οι εν πολλοίς άνευ αξίας  εντρυφήσεις δεν

υστέρησαν,   όπως και το ότι  κατ΄ άλλους  το “Ασκλη-

πιός” προέρχεται από το “ασκελής”, που θα πει σκληρός

και μαζί με το  “ήπιος”, παντρεύεται    στην ιατρική πρα-

κτική, που λειτουργεί ενίοτε  διττά ως σκληρή μα και

ηπία, ή και από άλλους να προέρχεται από την ιατρική

που καθιστά τα σκληρά νοσήματα  σε ήπια  και ούτω

καθ΄ εξής. 

Γενεαλογικά ο Ασκληπιός  θεωρείται σαν γιός του Απόλ-

λωνα, του θεού του Ολυμπίου φωτός, του μέτρου και

της αρμονίας, και γιός της νύμφης Κορωνίδος, που ανή-

κει στον κόσμο των θνητών. 

Γυναίκα του Ασκληπιού ήταν η Ηπιόνη. Ετυμολογικά και

αυτή με ρίζα το “ήπιος” έρχεται συμβολικά σε άμεση λει-

τουργική σύζευξη με το έργο και τις αρχές του Ασκλη-

πιού.

Στον κόσμο τον αρχαίο ελληνικό, όλα είναι δεμένα στην

ιερότητα  του σκοπού σε μια έκφραση  του σημαίνοντος

της λέξης. 

Ο Ασκληπιός είχε πολλά παιδιά. Από τους γιούς του δια-

κρίνομε τον χειρουργό Μαχάωνα, τον παθολόγο Ποδα-

λείριο με  ξεχωριστή την έφεσή του στην διαιτολογία. 

Σχετικά λοιπόν από  τον Όμηρο μαθαίνομε πως:

«Ἀσκληπιοῦ δύο παῖδε. ἰητῆρ' ἀγαθώ Ποδαλείριος ἠδέ
Μαχάων». 

Αλλά σπουδαίος γιος του Ασκληπιού  ήταν και ο Τελε-

σφόρος, ο ονομαστός  νοσηλευτής που έφερνε σε

πέρας την ίαση.  Από τις θυγατέρες του, που και αυτές

άκουγαν σε συμβολικά ονόματα αναφέρονται  η Υγεία,

η Πανάκεια,  η Ιασώ,  η Ακεσώ, και  η  Αίγλη, όπου

“αίγλη” σημαίνει “λάμψη φωτός” (αγλάωρ, αγλήεις).       

Και πάλι επανέρχομαι στην παρατήρηση, ότι τα ονόματα

της οικογενείας του Ασκληπιού  στην ελληνική γλώσσα

μας, σκόπιμα έχουν δεμένη τη σχέση τους με την ια-

τρική. 

Πού γεννήθηκε τώρα ο Ασκληπιός;  Διαβάζω τις μελέτες

του Σπύρου Μαρκέτου, που αναφέρει ότι κατά τον Πίν-

δαρο  αλλά και κατά τον ποιητή Ιούλο(;)  η Θεσσαλία δί-

νεται σαν πατρίδα του στην οποία μάλιστα φέρεται  να

γεννήθηκε πριν από την άλωση της Τροίας. Αυτό όπως

τονίζει ο παραπάνω μελετητής, έχει ιδιαίτερη σημασία,

γιατί ο Ασκληπιός γεννήθηκε σε χρόνια που η ιατρική

είχε να αντιπαλαίσει με την μαγεία και την θρησκεία, δη-

λαδή εξωιατρικές πρακτικές που διεκδικούσαν τις θερα-

πείες. 

Από  πληροφορίες, ανεπιβεβαίωτες βέβαια αφού έχουν

από στόμα σε στόμα φτάσει έως εμάς, μαθαίνω πως

όταν ο Ασκληπιός γεννήθηκε, βρέφος ακόμα ο πατέρας

του ο Απόλλων τον πήγε και τον άφησε στα χέρια του

γιού του Κρόνου, στον κένταυρο Χείρωνα στο Πήλιο για

να τον μεγαλώσει. Ο Χείρων ήταν σοφός, ασκούσε δε

την ιατρική καβάλα στο άλογό του, γι’ αυτό και η παρά-

δοση τον θέλει με  την μορφή μισού ανθρώπου - μισού

αλόγου, ή πιο απλά κάτι σαν ανθρώπου -ίππου.

Ο Χείρων στην εποχή του φαίνεται να ήταν φημισμένος

χειρουργός, ειδικός μάλιστα  στο  να θεραπεύει τα έλκη,

εξ ού και τα “χειρώνια έλκη”, αλλά και συνάμα βαθύς

πλην εμπειρικός  γνώστης  της θεραπευτικής των βοτά-

νων (κενταύριον βότανον). 

Οι γιατροί στον Όμηρο είναι όλοι ανεξάρτητοι και αξιο-

σέβαστοι τεχνίτες  Ο Μαχάων και ο Ποδαλείριος είναι

συνάμα  πολέμαρχοι και εξειδικευμένοι στην στρατιω-

τική τραυματολογία. 

Εδώ θα σταθώ  και πάλι για να σημειώσω, πως στην

άσκηση της  ομηρικής ιατρικής, είχε ήδη καθιερωθεί η

διαφόριση και η εξειδίκευση  σε χειρουργική και παθο-

λογία, μαζί και φαρμακευτική. Ακόμη ότι οι  Ομηρικοί

γιατροί   δεν θεράπευαν με ξόρκια και μαγγανείες ή και

θρησκευτικές λιτανείες, αλλά  με φάρμακα και χειρουρ-

γικές πρακτικές, πράγμα που χωρίς να σκύβω σε μια

ανόητη και άσκοπή προγονολατρεία δείχνει αναμφισβή-

τητα την προηγμένη  αντίληψη   και εξελικτική επιστη-

μονική κατάκτηση  αυτών των ανθρώπων. 

Τα Ασκληπιεία  τώρα, ως ναοί λατρείας έπαιζαν και λει-

τουργούσαν σε ένα  διπλό ρόλο, ήτοι  ήταν μεν ναοί λα-

τρείας  αλλά συνάμα και κέντρα θεραπείας αφιερωμένα

όμως πάντοτε στον Ασκληπιό. 

Όσον  δε αφορά στο θεραπευτικό τους μέρος, σε κυριο-

λεκτική θεώρηση από ότι εκ των πραγμάτων εικάζεται

δεν ήταν ακριβώς νοσοκομεία, αλλά θρησκευτικοί χώροι

όπου οι Ασκληπιάδες δηλαδή οι θεραπευτές, ασκούσαν

κυρίως ψυχοθεραπευτικό ρόλο επάνω στα  άτομα που

ανάλογα έπασχαν.  

Ο ασθενής με την εισαγωγή του και την ενημέρωση των

ειδικών επάνω στο πρόβλημά του, περνούσε διαδοχικά,

μετά από μια  διαδικασία λουτρού καθαριότητας,  διαίτης

τροφικής, ασκήσεων σωματικών  και γενικά χαλάρωσης,

σε ειδικότερα  προγράμματα που αποσκοπούσαν στην

ψυχική αναπτέρωση και ανάταση. Αναφέρεται  πως σε

κάποια φάση ακολουθούσε στον ειδικό χώρο  του  ‘’Άβα-

του’’ ή ‘’Εγκοιμητηρίου ’’ η θεραπεία με εγκοίμηση και

περαιτέρω μέσω μιας ονειρικής κατάστασης, ανάλυση

του υποσυνείδητου, και απαλλαγή από την βάσανο του

εφιάλτη και των ενοχών.  

Στην όλη  πάλι θεραπεία  υποτίθεται πως συνέβαλε πάρα

πολύ το επιλεγμένο φυσικό περιβάλλον, η ηρεμία του

χώρου,  το άπλετο φως, ο αέρας, και το άμεσο βύθισμα

και γειτνίαση του πάσχοντος στα ευεργετικά της φύσης.   

Τα   απανταχού Ασκληπιεία σε αριθμό ενίοτε  υπερέβαι-

ναν  τα 380 που άρχιζαν από την Τρίκκη Θεσσαλίας και

έφταναν σε εξάπλωση ως τον Επιδαύριο χώρο της Πε-

λοποννήσου αλλά και σε διασπορά  σε Μεσόγειο και  Μ.

Ασία και δη Πέργαμο.    

Και  να τονιστεί  ότι την ύπαρξη όλων αυτών των

Ασκληπιείων έρχεται να επιβεβαιώσει η αρχαιολογική

σκαπάνη, με  ευρήματα σε επιγραφές και αναθηματικές

στήλες.

Παντού ο Ασκληπιός φαντάζει μορφολογικά  ως “οφιού-

χος ραβδούχος” με το φίδι να δηλώνει την μακροβιότητα

και το ραβδί  να δείχνει συμβολικά την  αρωγό υποστή-

ριξη  του πάσχοντος, ίσως δε και κάτι σαν  υπενθύμιση

στο στερνό μας αποκούμπι.

Επιγραμματικά  από τα Ασκληπιεία αναφέρω:  Το Ασκλη-

πιείο Τρίκκης  «Εστί δ’  ή μεν  Τρίκκη, όπου το ιερόν του
Ασκληπιού το αρχαιότατον και επιφανέστατον» .Το

Ασκληπιείο της Επιδαύρου  «Τα γαρ Ασκληπιεία τα επι-
φανέστατα εξ Επιδαύρου γεγονότα». Της Κω «σφόδρα

ένδοξον» κατά τον Στράβωνα  αλλά  «και πολλών ανα-

θημάτων μεστόν». Το της Περγάμου, με τον ναό στον

οποίο θαυμάζονται τα χρυσά αγάλματα του Ασκληπιού,

της κόρης του Υγείας και του γιού του Τελεσφόρου.  

Στην αρχαία Ελλάδα και όπως θα δούμε και σε επόμενο

άρθρο, ο Έλληνας γιατρός έσκαψε και θεμελίωσε βαθιά

και διατράνωσε την ιατρική, σαν έννοια, σαν επιστήμη,

σαν σκοπό ιερό, σαν απώτερο σεβασμό προς τον άν-

θρωπο, σαν διαχρονική διδαχή.  

Σήμερα όμως  στο καθημερινό γυάλινο   κανάλι, η ιερό-

τητα της επιστήμης υποστρέφεται σε μια αγοραία παρα-

πλάνηση. Και η σιωπή των αρμοδίων “νενέκων”**

αυτοθαυμάζεται στην σκόπιμα δομημένη αρχιτεκτονική

της μαζί με όλα τα “ματζούνια”, που προκλητικά και σε

συναγωνισμό μαζί με τις “σόμπες” τις θερμαντικές προ-

βάλλονται.

Αυτά για σήμερα. 

* Διευθυντής του Ινστιτούτου Ιστορίας της Ιατρικής στη Ζυρίχη (1959)

* * Νενεκος: για να μάθετε, ανοίξτε στο λεξικό σας.

Βοηθήματα 
1) Σπ. Μαρκέτος : “Ασκληπιός και Υγεία”.

2) Στ. Γερουλάνος : “Αρχαία χειρουργική”, 

3) Εφ. Πουλάκου – Ρεμπελάκου : ‘’Υγιεινή διαβίωση’’

4) Σκ. Φιλιανού : “Περί φαρμάκων” (από Διοσκορίδη στον βυζαντινό

Ν. Μερεψό).  

5) E.H. Ackerknecht:  “A short history of medecin”,  ed. The John Hop-

kins University Press, Baltimore Maryland 1982. 

γράφει 

ο γιάννης 

κορναράκης 

του μάνθου

Ιστορική αναδρομή

στην πορεία της αρχαίας 

ελληνικής Ιατρικής
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Οι ιδέες του μεγάλου φιλοσόφου Σωκράτη, δέχτηκαν την

επίδραση  των  ιδιαίτερων προσωπικών τάσεων  ορισμένων

μαθητών του, που στηρίχτηκαν στις φιλοσοφικές του

αρχές, αλλά  μετά το θάνατό του, δημιούργησαν σε διά-

φορα σημεία του τότε  ελληνικού χώρου,  πέντε φιλοσο-

φικές σχολές,  που παρουσίαζαν κοινό ξεκίνημα, αλλά  η

εξέλιξή τους είχε διαφορετικούς στόχους!

Ο Σωκράτης ήταν ένας άνθρωπος προικισμένος με πολλά

και ίσως μοναδικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα, όπως ήταν

η καρτερία, η λιτότητα, η συνέπεια, η σπάνια διαλεκτική

δεινότητα, η συστηματικότητα της διδασκαλίας του και γε-

νικά η πολύπλευρη προσωπικότητά του, με την οποία επη-

ρέασε ανθρώπους με διαφορετικούς χαρακτήρες, και

διαμόρφωσε ο καθένας τους,  τη δική του διδασκαλία στις

πέντε παρά κάτω σχολές:

1) Η σχολή του Πλάτωνα (Ακαδημία Πλάτωνα)

2) Η σχολή του Φαίδωνα, που λεγόταν Ηλιοερετρική 

3) Η σχολή του Ευκλείδη, που λεγόταν Μεγαρική 

4) Η σχολή των Κυνικών και

5) Η σχολή του Αρίστιππου του Κυρηναίου, που λεγόταν

Κυρηναϊκή ή Ηδονική.

1) Ο Πλάτωνας χρησιμοποίησε στην αρχή, για την σχολή

του, το οίκημα ενός από τα τρία Αθηναϊκά Γυμνάσια  και

μετά την επιστροφή του από την Σικελία,  γύρω στα 387

π.Χ. την εγκατέστησε σε ιδιόκτητο χώρο στον Κολωνό,  και

είχε αφιερώσει και ένα  ιερό στις Μούσες!!!   Η διδασκαλία

του περιελάμβανε όλους τους κλάδους της φιλοσοφίας,

τη διαλεκτική, τα μαθηματικά, την αστρονομία, τις φυσικές

επιστήμες, την πολιτική θεωρία και τη μουσική! Φοίτησαν

εξέχουσες προσωπικότητες και δίδαξαν φημισμένοι δά-

σκαλοι όπως ο Αριστοτέλης, ο Ξενοκράτης, ο Ηρακλείδης,

ο Καρνεάδης κ.α. Στον περίγυρο χώρο, κατασκευάστηκε η

αιώνια κατοικία του, όταν έφυγε από τη ζωή. Ο Ρωμαίος

στρατηγός Σύλλας, γύρω το 86 π.Χ.,  κατέστρεψε τη

σχολή  και αργότερα υπολειτουργούσε με κάποιους αυτο-

αποκαλούμενους Πλατωνικούς. Το λαμπρότατο αυτό πνευ-

ματικό κέντρο έκλεισε οριστικά μετά δέκα αιώνες (1.000

χρόνια) από την ίδρυσή του,  με την εντολή του Ιουστινια-

νού, ο οποίος είχε βάλει  ταφόπλακα σε κάθε τι  ΕΛΛΗ-

ΝΙΚΟ πολιτιστικό στοιχείο!!! 

2) Η σχολή του Φαίδωνα λεγόταν Ηλιοερετρική, γιατί μετά

το θάνατο,  του αγαπημένου του δασκάλου Σωκράτη, ο

Φαίδων πήγε στην πατρίδα του, την Ήλιδα και ίδρυσε δική

του Σωκρατική σχολή, αλλά δυστυχώς δεν γνωρίζουμε τί-

ποτα, αφού επιμελώς όλα καταστράφηκαν!!!

3) Η Σχολή του Ευκλείδη, η λεγόμενη Μεγαρική, άνθισε

τον 4ον αι. π.Χ. Ιδρύθηκε από τον Ευκλείδη τον Μεγαρίτη,

τον μαθητή του Σωκράτη, ο οποίος στηριζόμενος στον

Παρμενίδη, έκανε μια μοναδική διατύπωση περί «Αγαθού»,
που σύμφωνα με τις απόψεις του «είναι ένα μόνον
πράγμα,  που του δίνουμε πολλά ονόματα» και αρνήθηκε

την ύπαρξη του αντίθετου προς το «Αγαθόν»!!!   Κάποιοι

μαθητές του και διάδοχοί  του ανέπτυξαν την «Λογική»,

από την οποία προέκυψε μια νέα σχολή, γνωστή με το

όνομα «Διαλεκτική Σχολή»!!!

4) Η Σχολή των Κυνικών, ιδρύθηκε από τον Αντισθένη (445-

360 π.Χ. ή 444-368 π.Χ.), ο οποίος δεν ήταν γνήσιος Αθη-

ναίος· μόνο ο πατέρας του ήταν Αθηναίος, ενώ η μητέρα

του ήταν σκλάβα από τη Θράκη, και γι’ αυτό το λόγο δεν

είχε δικαίωμα να φοιτήσει στα Γυμνάσια της Αθήνας.

Διακρίθηκε στη μάχη της Τανάγρας και αργότερα πήρε

γνώσεις ρητορικής από τον σοφιστή Γοργία, ενώ μαθή-

τευσε και κοντά στο Σωκράτη και ήταν ένας από αυτούς

που παρευρέθηκαν στη θανάτωσή του!!! Τη σχολή του την

ίδρυσε στην περιοχή της Αθήνας, που βρισκόταν το ιερό

άλσος του Ηρακλή και λεγόταν  «Κυνόσαργες», όνομα που

διατηρείται μέχρι σήμερα και από το όνομα της περιοχής,

πήραν τα μέλη της σχολής το όνομά τους και  ονομάστη-

καν «Κυνικοί», ενώ πρώτα ονομάζονταν «Αντισθενικοί».

Εκείνο το Γυμνάσιο των Κυνικών,  ήταν το μόνο Γυμνάσιο

της Αθήνας που δεχόταν μη Αθηναίους πολίτες, σαν εκ-

πλήρωση του απωθημένου της  νεαρής ηλικίας του ιδρυτή

της!!!

Μια άλλη μεταγενέστερη εκδοχή σχετικά με το όνομα των

κυνικών, αναφέρει ότι προήλθε από την λέξη «σκύλος»,

που λεγόταν τότε « κύνας», (ο κυν, του κυνός) και οι ίδιοι

θέλησαν να έχουν σαν σύμβολό τους τον κύνα  και να αν-

τιγράφουν στοιχεία από τη ζωή του  όπως π.χ. να κάνουν

τις σωματικές τους ανάγκες ή και τις σωματικές τους απο-

λαύσεις δημοσίως, χωρίς να ενδιαφέρονται, αν άρεσε να

το βλέπουν, όσοι είχαν διαφορετική γνώμη ή επιθυμία από

τη δική τους!!! 

Οι κυνικοί είχαν σαν αρχές την εγκράτεια, τον ασκητισμό,

την κοινοκτημοσύνη, την απάθεια, γι’ αυτό και πολλά από

τα δόγματά τους υιοθετήθηκαν τα πρώτα χριστιανικά χρό-

νια,  μέχρι την εποχή του αυτοκράτορα Κων\νου, που ο

άγιος της Χριστιανοσύνης, Αντώνιος, ίδρυσε τον Χριστια-

νικό κοινοβιακό μοναχισμό, ο οποίος ήκμασε την περίοδο

της Βυζαντινής κυριαρχίας!! Το επίκεντρο των κυνικών

ήταν ο άνθρωπος, ενώ αμφισβητούσαν τον τρόπο της δια-

μόρφωσής του από την κοινωνία, γιατί έβλεπαν τα πράγ-

ματα όπως είναι και όχι όπως θα έπρεπε να είναι!!  Οι

κυνικοί συνιστούσαν περισσότερο ένα κίνημα διανοητικής

και κοινωνικής ανταρσίας εναντίον πολλών καθιερωμένων

δοξασιών και πρακτικών, ενώ η ενάρετη ζωή συνίστατο στη

νίκη τού ανθρώπου πάνω στις επιθυμίες!!!  Πίστευαν πως

οι περισσότεροι άνθρωποι ήταν κουτσομπόληδες και κα-

μουφλαρισμένοι απατεώνες, αυτό ίσως  ο Διογένης να το

γνώριζε από τον πατέρα του, που ήταν παραχαράκτης και

ο ίδιος ακολούθησε τα βήματά του, πριν εξοριστεί, γι’ αυτό

το λόγο, από την πατρίδα του, την Σινώπη!!! Ασπάζονταν

δικές τους ιδεολογίες,  γύρω από τα θρησκευτικά θέματα

και γενικά ταύτιζαν την ενάρετη ζωή με αυτή που ζει ο άν-

θρωπος στη φύση,  αλλά οι ίδιοι δεν εγκατέλειπαν τη ζωή

των πόλεων!!!    Έκαναν κριτική σε όλους με σαρκαστικούς

υπαινιγμούς ή με πικρόχολα και υβριστικά αστεία, ενώ

απείχαν από την σωματική άσκηση, από  αγώνες ή μάχες

και θεωρούσαν τους εαυτούς τους πολίτες του κόσμου και

όχι ενός έθνους ή μιας πόλης!  Ο Αντισθένης ήταν δάσκα-

λος πολλών κυνικών, όπως του Διογένη του Κύνα, του

Κρίτα από την Θήβα, της Ιππαρχίας, του Μητροκλή, του

Μένιππου κ.α.  

5) Η Κυρηναϊκή ή Ηδονική σχολή,  ιδρύθηκε από τον Αρί-

στιππο τον  Κυρηναίο,  που  γνώρισε πρώτα την διδασκαλία

του Πρωταγόρα και μετά έγινε μαθητής του Σωκράτη και

όταν θανατώθηκε ο δάσκαλός του, εμφανίστηκε σαν σο-

φιστής, δηλαδή επαγγελματίας δάσκαλος και έζησε ζά-

πλουτος στα ανάκτορα του Διονύσιου των Συρακουσών,

του οποίου είχε γίνει θερμός κόλακας!!! Πίστευε ότι τα σω-

ματικά, ψυχικά και πνευματικά αισθήματα της ηδονής είναι

τα μόνα σημαντικά!!!

Βλέπουμε λοιπόν ότι οι πνευματικές επεκτάσεις της Σω-

κρατικής φιλοσοφίας, εμβολίασαν ή γονιμοποίησαν όλη

την Δυτική φιλοσοφία!!! 

Φαίδρα 

Φραγκομανώλη - Κοκκόλα

Τεκμήριο διαβίωσης 
3000 €!!!

Στην εποχή της αναλγησίας και του ακραίου καπιτα-

λισμού, η ανθρώπινη ζωή έχει αξία μόνον 3000 ευρώ.

Τόσο είναι το τεκμήριο διαβίωσης που το κοστολόγη-

σαν όλοι αυτοί που μασάνε με πέντε κουτάλες τα

χρήματα των λαών. Κι αυτό, με την προϋποθέση ότι

δεν έχεις κεραμίδι στο κεφάλι σου. Γιατί αν έχεις την

ατυχία(!) και έχεις κάποιο κεραμίδι στο κεφάλι σου,

έχεις τεκμήριο!!! Και αν δεν έχεις να καταναλώσεις

250 ευρώ το μήνα σε αποδείξεις (ηλεκτρονικές πα-

ρακαλώ), τότε θα φορολογηθείς με 120 ευρώ περί-

που!!!

Αυτή είναι η νέα τάξη πραγμάτων. 

Την είδαμε και στο ρεπορτάζ της ΕΡΤ1 για την φτώ-

χεια στη Γερμανία, την Τρίτη 2 Ιανουαρίου, όπου οι

άστεγοι μου θύμισαν την οδό Σταδίου στην Αθήνα

καθώς και οι ουρές στα συσσίτια, όχι από μετανά-

στες, αλλά από Γερμανούς. 

Φαινόμενα που υπάρχουν τουλάχιστον δεκαπέντε

χρόνια στη Γερμανία, με 45 δομές “κοινωνικών συσ-

σιτίων” μόνο στο Βερολίνο και σωρεία Μη Κυβερνη-

τικών Οργανώσεων με αντίστοιχες...

Αυτά τα πρότυπα μάς επέβαλαν οι Γερμανοί με την

φτωχοποίηση της Ελλάδας, την κλοπή των πλουτο-

παραγωγικών μας πηγών και των εδαφών με τις εξευ-

τελιστικές τιμές πώλησης και την ληστεία των

κατοικιών από άνεργους και πτωχούς πλέον Έλλη-

νες, που αναγκάζονται να αποποιούνται τις πατρικές

περιουσίες γιατί δεν μπορούν να πληρώσουν τους

φόρους που μας πνίγουν καθημερινά.

Εκείνο που είναι πράγματι εντυπωσιακό είναι η απά-

θεια που αντιμετωπίζεται αυτή η κατάσταση από τους

ίδιους τους πολίτες που τη βιώνουν, κάτι που επιση-

μάνθηκε και από Γερμανούς επιστήμονες. 

«Στην αρχή οι Γερμανοί ντρέπονταν να πλησιάσουν
στα συσσίτια, αλλά με τον καιρό το συνήθισαν...»,
ήταν η απάντηση υπεύθυνης κάποιου κοινωνικού συσ-

σιτίου στη Γερμανία!

Αυτό είναι το πλέον ανησυχητικό για όλους τους

λαούς· ότι συνηθίζουν τα συσσίτια, τα κοινωνικά επι-

δόματα και την ανεργία και ζουν κάτω από το όριο

της φτώχειας, ενώ η απέναντι πλευρά κολυμπάει στο

χρήμα και στα λουκούλεια γεύματα...

Οι Πνευματικές επεκτάσεις 
της Σωκρατικής φιλοσοφίας!

της Αννας Μπουζιάνη

Απ᾽το καρφί 
στο πέταλο  
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Πρόκειται για τα παλαιότερα ίχνη

πέλματος που έχουν βρεθεί μέχρι

σήμερα και ανατρέπουν την αντί-

ληψή μας για την εξέλιξη του αν-

θρώπινου είδους

Στις 20 Ιουλίου 1969 πάτησε για

πρώτη φορά ανθρώπινο πόδι του

στη Σελήνη. Ήταν οι αστροναύτες

Νιλ Άρμστρονγκ και Έντουιν

«Μπαζ» Όλντριν,  μέλη της

αμερικανικής διαστημικής

αποστολής «Απόλλων 11».

Γνωρίζουμε, λοιπόν, πότε ο

άνθρωπος αφήνει το ίχνος

του σε έναν άλλο πλανήτη,

αλλά αναζητούμε ακόμη,

αφενός τη δική μας κατα-

γωγή, αφετέρου το δικό μας

ίχνος επάνω στον πλανήτη

που κατοικούμε εδώ και εκα-

τομμύρια χρόνια, τη γη. Κι ενώ έχει

επικρατήσει η άποψη ότι τα προγο-

νικά μας είδη μάλλον ανήκουν στο

ζωικό βασίλειο και ότι εμφανιζόμαστε

για πρώτη φορά στην Αφρική, μια τυ-

χαία ανακάλυψη στην Κρήτη ανατρέ-

πει όλα τα δεδομένα…

Το 2002 ο Πολωνός Γεωλόγος Ge-

rard Gierlinski κάνοντας διακοπές

στην Κρήτη, βρήκε στην περιοχή Κα-

στελίου Χανίων, ίχνη δίποδης βάδι-

σης. Το 2010 ο μαθητής του

Grzegorz Niedzwiedzki  άρχισε να

μελετά συστηματικά τα απολιθω-

μένα αποτυπώματα διαπιστώνοντας

ότι προκύπτουν μοναδικά στοιχεία.

Στη συνέχεια συστήνεται διεθνής

ερευνητική ομάδα από το Πανεπι-

στήμιο της Ουψάλα της Σουηδίας

στην οποία συμμετέχουν και δύο Έλ-

ληνες ειδικοί επιστήμονες. Τα απο-

τελέσματα των μελετητών, που

δημοσιεύτηκαν πρόσφατα στα Πρα-

κτικά του Συλλόγου Γεωλόγων (Pro-

ceedings of the Geologists’

Association) καταλήγουν ότι πρόκει-

ται για τα ίχνη πέλματος ενός προ-

γονικού είδους του ανθρώπου, με

μακριά πέλματα και πέντε δάκτυλα,

που χρονολογούνται πριν από 5,7

εκατομμύρια χρόνια!  Πρόκειται για

τα παλαιότερα που έχουν βρεθεί

μέχρι σήμερα και ανατρέπουν την

διαμορφωμένη έως τώρα αντίληψη

μας για την εξέλιξη του ανθρώπινου

είδους και την εμφάνιση του για

πρώτη φορά στην αφρικανική

ήπειρο.

Φαίνεται ότι στην ίδια κατη-

γορία ανήκουν ανάλογα που

έχουν βρεθεί στη Βόρεια Ελ-

λάδα και στη Βουλγαρία και

αποδεικνύουν ότι οι πρόγονοι

μας δεν συνδέονται με τους

πιθήκους, αλλά υπήρξε ένα

άγνωστο έως τώρα ανθρώ-

πινο πλάσμα που περπάτησε

τη Γη πολύ πριν από την

εποχή που θεωρούσαμε ότι

ξεκίνησε η όρθια βάδιση.

Οι επιστήμες που μελετούν το πα-

ρελθόν είναι πάντοτε καταδικασμέ-

νες στην ανατροπή. Αυτό που

επιβεβαιώνεται κάθε φορά είναι το

ότι δεν μπορούμε να είμαστε σίγου-

ροι για τίποτε και τα ίχνη μας στη γη

θα τα αναζητούμε πάντοτε κι αυτά

θα μας οδηγούν κάθε φορά σε νέους

τόπους, παραμένοντας διαρκώς

άπιαστα και αχαρτογράφητα…

Μιμίκα Γιαννοπούλου

mimika.giannopoulou@gmail.com 

http://www.elculture.gr

Νέο εργαλείο θα δείχνει 
αν κάποιος προσπαθεί να 
παραβιάσει το λογαριασμό σας

στο facebook

Το κοινωνικό δίκτυο παρουσίασε ένα νέο χαρακτηρι-

στικό ασφάλειας που επιτρέπει να δείτε μια λίστα

πρόσφατων μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

που αποστέλλονται από το Facebook.

Οι χάκερς συχνά στέλνουν μηνύματα ηλεκτρονικού τα-

χυδρομείου “μεταμφιεσμένα” ως μηνύματα από εται-

ρείες όπως το Facebook για να εξαπατήσουν τους

χρήστες να τους δώσουν τα στοιχεία σύνδεσής τους

όπως email και κωδικό

πρόσβασης. Η τακτική

αυτή ονομάζεται phish-

ing, και είναι μια είναι

ενέργεια εξαπάτησης

των χρηστών του διαδι-

κτύου, κατά την οποία ο

“θύτης” υποδύεται μία

αξιόπιστη πηγή, κατα-

χρώμενος την ελλιπή

προστασία που παρέ-

χουν τα ηλεκτρονικά ερ-

γαλεία, και την άγνοια του χρήστη – θύματος, με σκοπό

την αθέμιτη απόκτηση προσωπικών δεδομένων.

Ο κολοσσός των κοινωνικών δικτύων έχει αρχίσει να κα-

ταγράφει κάθε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που

σας έχει στείλει «πρόσφατα» στο μενού «Ρυθμίσεις»

του Facebook , στην καρτέλα «Ασφάλεια και Σύνδεση»

και στο κατω μέρος «Δείτε πρόσφατα email από το Face-

book».

Οι χρήστες μπορούν να ελέγξουν εάν έλαβαν μήνυμα

από το Facebook πηγαίνοντας στο «Εμφάνιση πρό-

σφατων μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από

το Facebook» στο κάτω μέρος της σελίδας «Ασφά-

λεια και σύνδεση».

Αυτό σημαίνει πώς αν έχουν λάβει κάποιο spam που

ισχυρίζεται ότι είναι από το Facebook και τους ζητά

προσωπικές πληροφορίες, όπως οι κωδικοί τους, θα

μπορούν να ελέγξουν μέσα από τον προσωπικό τους

λογαριασμό εάν πρόκειται για γνήσιο ή για απάτη

μέσω της προαναφερθείσας λίστας. Αν το μήνυμα

είναι ψευδές, δεν θα υπάρχει εκεί.

επιμελείται η 

Ηλέκτρα Βενετσάνου

Ειδήσεις για όλους

Βρίσκονται στην Ελλάδα τα

πρώτα ανθρώπινα ίχνη;

Μαθητικός δορυφόρος έτοιμος

για πτήση από Ξάνθη!

Η μαθητική ρομποτική ήταν το όχημα, για να “απογειώσει”

μία μαθητική ομάδα στην Ξάνθη και να ξεκινήσει να φτιά-

ξει δορυφόρο για ...ταξίδι στο διάστημα!

Η εκπαιδευτική ρομποτική είχε τόσο τεράστια απήχηση

στα παιδιά, που  έβαλαν τη φαντασία τους και την τέχνη

και ετοιμάζονται για την εκτόξευση ενός δικού τους μι-

κροδορυφόρου!

«Είδαμε πόσο αρέσει στα παιδιά κι αποφασίσαμε μαζί, γο-
νείς και εκπαιδευτικοί, να διευρύνουμε αυτή τη δράση, φτιά-
χνοντας έναν σύλλογο στην πόλη, τους “RoboSpecialists”,
δίνοντας έτσι την ευκαιρία σε περισσότερα παιδιά του δη-
μοτικού, γυμνασίου, λυκείου να ασχοληθούν με αυτό το
χόμπι» είπε στο ραδιόφωνο “Πρακτορείο 104,9 FM”, ο δρ

Θανάσης Μπαλαφούτης, ηλεκτρολόγος μηχανικός και

μέλος της ερευνητικής ομάδας του εργαστηρίου Διαστημι-

κής στο Δ.Π.Θ, της ομάδας ρομποτικής του Παν/μίου Αι-

γαίου και της Ελληνικής Εταιρείας Τεχνητής Νοημοσύνης.

Οταν υπάρχει έμπνευση... φτάνουμε στο φεγγάρι!

www.iapopsi.gr
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ε π ι σ τ ο λ έ ς  -  σ χ ό λ ι α  -  α π ό ψ ε ι ς . . .

Αυτοί κράζουν και αυτοί

απλά .... ψιθυρίζουν! 

Φίλες/οι είναι πλέον ξεκάθαρο ότι αυτό που συμβαίνει αυτή

την στιγμή στην Πατρίδα μας θυμίζει κάτι που γίνεται συχνά

στην άγρια φύση... δηλαδή αυτό όπου πάνω από ένα πτώμα

τα όρνια ερίζουν ποιο θα πάρει το μεγαλύτερο κομμάτι! 

Ναι πτώμα, γιατί έτσι κατάντησαν την Ελλάδα μας οι Ευ-

ρωπαίοι και όχι μόνο "δήθεν" φίλοι και εταίροι μας μαζί με

τους "Σύγχρονους εγχώριους Πολιτικούς Νενέκους" οι

οποίοι φαίνεται ότι είναι εντελώς Ανίκανοι ή απλά Προδό-

τες! 

Δεν είναι λοιπόν τυχαία, αλλά απολύτως μεθοδευμένη και

συντονισμένη, η λεκτική (προς το παρόν) επίθεση που δε-

χόμαστε από τους γείτονές μας Τούρκους, Αλβανούς και

Σκοπιανούς, όπου ο καθένας τους διεκδικεί ένα μεγαλύ-

τερο ή μικρότερο κομμάτι από τη γη μας προβάλλοντας

ανύπαρκτα έως και αστεία επιχειρήματα. 

Επιχειρήματα και αιτιάσεις οι οποίες δεν βρίσκουν καμία

σοβαρή απάντηση από το πολιτικό προσωπικό της χώρας

το οποίο εδώ και χρόνια αλληλοσπαράσσεται και αναλώνε-

ται με γνώμονα και ζητούμενο ποιο θα εξυπηρετήσει καλύ-

τερα όχι τα συμφέροντα του λαού και της πατρίδας μας

αλλά τα συμφέροντα των έξωθεν και των έσωθεν ... χορη-

γών τους!!! 

Έτσι φτάσαμε στο σημείο ο κ. Ερντογάν να αμφισβητεί

πλέον ξεκάθαρα την συνθήκη της Λοζάνης η οποία όπως

είναι γνωστό καθόρισε τα σημερινά σύνορα στην γειτονιά

μας και να μας λέει ότι ονειρεύεται την Τουρκία της καρδιάς

του δηλ. αυτή της αιματηρής και ανασταλτικής για την παγ-

κόσμια ιστορία και πρόοδο 400χρόνης Οθωμανικής αυτο-

κρατορίας χωρίς κανένα από αυτά τα πολιτικά φοβισμένα

ανθρωπάκια να τολμά να του απαντήσει ότι και εμείς ονει-

ρευόμαστε την Ελλάδα του Μεγάλου Αλεξάνδρου που

έφτανε ως την Ινδία, καθώς και την χρονικά υπέρτερη και

ένδοξη περίοδο της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, αλλά ως

"πολιτισμένη" και νομοταγής χώρα σεβόμαστε το διεθνές

δίκαιο και τις διεθνείς συνθήκες! 

Κανείς τους δεν τολμά να κοιτάξει και να πει κατάμουτρα

στον πρωθυπουργό της Αλβανίας το γνωστό ρητό «Ουδείς
αχαριστότερος του ευεργετηθέντος», αφού η Ελλάδα βοή-

θησε τον λαό του να βγει από την πολύχρονη απομόνωση

και μιζέρια ανοίγοντας τα σύνορά της και δεχόμενοι εκα-

τοντάδες χιλιάδες συμπατριώτες του, οι οποίοι δούλεψαν,

δουλεύουν και ευημερούν ακόμα και τώρα στην Πατρίδα

μας. 

Επίσης καλό είναι να του θυμίσει ποιοι ήταν οι Τσάμηδες

που τώρα κόπτεται για τα δήθεν δικαιώματά τους και οι

οποίοι όπως είναι γνωστό όταν ελευθερωθήκαμε στην Κα-

τοχή την κοπάνησαν "νύχτα" από τα χωριά τους προκειμέ-

νου να γλυτώσουν από την οργή των μέχρι τότε

συγχωριανών τους για τις αθλιότητες που είχαν προκαλέ-

σει με τους ΝΑΖΙ εις βάρος τους, μήπως και εκπληρώσουν

την απατηλή και διαχρονική εμμονή τους δηλ. τη δημιουρ-

γία της μεγάλης Αλβανίας! 

Τέλος κάποιος θα πρέπει να του επισημάνει ότι και εμείς θα

μπορούσαμε να λέμε ότι η χώρα του "κατέχει" ένα τμήμα

της Ηπείρου από την οποία εδώ και χρόνια προσπαθεί να

διώξει με τρομοκρατία και άλλα δόλια τεχνάσματα τους γι-

γενείς κατοίκους της δηλ. τους συμπατριώτες μας Βορει-

οηπειρώτες Έλληνες! 

Όσο για τους γελοίους Σκοπιανούς σφετεριστές και παρα-

χαράκτες της ιστορίας που τα τελευταία χρόνια μας πρή-

ζουν ότι είναι απόγονοι του Μ. Αλεξάνδρου και διεκδικούν

το όνομα που οι ίδιοι αυθαίρετα "όρισαν" στο σύνταγμά

τους δηλ. η χώρα τους να λέγεται Μακεδονία και οι ίδιοι

Μακεδόνες κανένας από τους δικούς μας δεν τους λέει ότι

με αυτά που λένε κάλλιστα θα μπορούσαμε να θεωρήσουμε

ότι είναι ένα "αλύτρωτο" γεωγραφικό κομμάτι της πατρίδας

μας δηλ. η Βόρεια Μακεδονία και ότι στην επόμενη Συνταγ-

ματική Αναθεώρηση που θα κάνουμε θα συμπεριλάβουμε

την πρόθεση και προπαντός την υποχρέωσή μας κάποια

στιγμή να τους "προσαρτήσουμε" στην Επικράτεια της

χώρας μας!!! 

Επιτέλους θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε πως πρέπει

να αλλάξουμε στάση και να γίνουμε πιο επιθετικοί γιατί η

παθητική που ακολουθούμε τώρα ανοίγει τις ορέξεις σε

όλους αυτούς τους "ταραξίες" της γειτονιάς μας.

Προσωπικά πιστεύω και σε σχέση με όλα αυτά που βιώ-

νουμε δηλ. τα μνημόνια, την αδιαλλαξία των δανειστών και

τις πιέσεις που υφίσταται ο Ελληνικός λαός ότι έχουμε

φτάσει στην κορύφωση ενός διαχρονικού σχεδίου το οποίο

εξυπηρέτησαν και εξυπηρετούν ανίκανοι ή προδότες εγχώ-

ριοι πολιτικοί με απώτερο σκοπό την ακρωτηρίαση της Πα-

τρίδας μας και το κυριότερο την απώλεια της εθνικής μας

συνείδησης, η οποία πέρα από συνδετικός κρίκος που μας

ενώνει είναι αυτή που μας κάνει καχύποπτους, ανυπότα-

κτους και αντιδραστικούς, δηλαδή ότι χειρότερο για όλους

αυτούς και για όσα απεργάζονται και οραματίζονται σε

σχέση με τα συμφέροντα και τις γεωπολιτικές τους επιδιώ-

ξεις! 

Στο χέρι μας είναι να τους αφήσουμε ή Μη!!!

Γιάννης Δ. Πρεβενιός

ΑΝΤΙ ΓΙΑ ΕΥΧΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΠΟΥ ΕΡΧΕΤΑΙ  

ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΠΟΥ ΦΕΥΓΕΙ 

Η εμπειρία και η Λογική μας, μας λένε πως ούτε οι

ευχές, ούτε και οι κατάρες φέρνουν λύσεις στα προ-

βλήματά μας, γιατί αυτά τα προκάλεσαν οι δραστηριό-

τητες των σκοταδιστικών και των εξουσιαστικών

ιερατείων, η δική μας αδράνεια και η πλάνη μας ότι κά-

ποιες τάχα μεταφυσικές δυνάμεις θα παρέμβουν για να

εμποδίσουν τις δυνάμεις του κακού, δηλαδή του κεφα-

λαίου, να συνεχίσουν να εκμεταλλεύονται, να μακε-

λεύουν την ανθρωπότητα και να καταστρέφουν τον

πλανήτη.

Η εμπειρία και η Λογική μας, μας λένε να πάψουμε να

έχουμε άλλες ψευδαισθήσεις και να συνειδητοποι-

ήσουμε ότι τα δικά μας προβλήματα θα λυθούν μόνο

με την δική μας ατομική και συλλογική, ενεργό, συστη-

ματική, αποφασιστική και ασταμάτητη συμμετοχή στο

κοινωνικό Γίγνεσθαι και συνεπώς δεν πρέπει να περι-

μένουμε ότι θα τα λύσουν εκείνοι που συστηματικά και

σκόπιμα μας τα δημιούργησαν.

Ας ξεκινήσουμε με τη μελέτη και την αυτομόρφωση για

να κατανοήσουμε τις αιτίες, αλλά και τις λύσεις των

προβλημάτων μας και ας ανοίξουμε έναν δημόσιο διά-

λογο που θα καταστήσει εφικτή την μετακίνηση των δυ-

νάμεων της Εργασίας, της Επιστήμης και του

Πολιτισμού από αντικείμενο εκμετάλλευσης σε υποκεί-

μενο της ιστορίας και σε αρχιτέκτονα ενός καλύτερου

κόσμου, του κόσμου της κοινωνικής ισότητας, της άμε-

σης δημοκρατίας με περιεχόμενο την αταξική κοινωνία,

στην προοπτική ενός οικουμενικού ουμανιστικού πολι-

τισμού.

Ας αφήσουμε πίσω μας τις ψευδαισθήσεις και τις αυτα-

πάτες που βολεύουν τους εκμεταλλευτές μας, τους πο-

λεμοκάπηλους καταστροφείς του πολιτισμού και του

πλανήτη και ας ξαναδημιουργήσουμε τον δημόσιο χώρο

με τον δημόσιο διάλογο που δεν έβλαψε ποτέ και κα-

νέναν, εκτός από εκείνους που μας θέλουν κωφούς, βω-

βούς, τυφλούς και δούλος ανύπαρκτων

θεών/σκιάχτρων και υπαρκτών και αχόρταγων αφεντι-

κών και ηγεμόνων.

Ας κάνουμε τον χρόνο που έρχεται, το 2018, αφετηρία

ενός πνευματικά, ιδεολογικά, οργανωτικά και πολιτικά

ακηδεμόνευτο αγώνα των δυνάμεων της Εργασίας, της

Επιστήμης και του Πολιτισμού για έναν αντικαπιταλι-

στικό, ουμανιστικό, καλύτερο κόσμο. Όλοι μαζί μπο-

ρούμε.

ΝΑ ΝΙΚΗΣΟΥΜΕ ΤΟΝ ΦΟΒΟ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΞΟΥΣΙΩΝ

ΚΑΙ ΤΟΥ ΘΕΟΥ/ΣΙΑΧΤΡΟΥ ΜΕ ΑΥΤΟΣΕΒΑΣΜΟ ΚΑΙ

ΑΥΤΟΠΕΠΟΙΘΗΣΗ

Κώστας Λάμπος

Πρωτοβουλία Διαλόγου για την 

Άμεση Δημοκρατία και τον Ουμανισμό

«Γκέτο στην Ελλάδα - 
Σύγχρονο Αλκατράζ η Λέσβος»

H βρετανική εφημερίδα «Times» με τίτλο «Γκέτο στην Ελ-
λάδα...», αναφέρεται στους προσφυγικούς καταυλισμούς

που έχουν “πνίξει” τη νήσο Λέσβο.

Σημειώνει: «Μία από τις φτωχότερες χώρες της δυτικής Ευ-
ρώπης φέρει το κύριο βάρος της νέας ανθρωπιστικής κρίσης
λόγω μιας φετιχιστικής γραφειοκρατικής ακαμψίας και της
απόλυτης αποτυχίας να διατεθούν πόροι εκεί όπου χρει-
άζονται πιο επιτακτικά.
Οι αξιωματούχοι της ΕΕ δεν μπορούν να καθορίσουν τη γε-
ωγραφία της Ελλάδας, αλλά είναι μέσα στις δυνατότητές
τους να ανακουφίσουν από αυτόν τον πόνο και είναι και
μέσα στις δυνάμεις της Βρετανίας να βοηθήσει».
και παρακάτω: «καθώς ο χειμώνας “αγριεύει” στο Αιγαίο,
σχεδόν 15.000 πρόσφυγες έχουν εκβραστεί σε πέντε ελλη-
νικά νησιά σε συνθήκες απελπιστικής εξαθλίωσης.
Τα παιδιά περπατούν ξυπόλητα δίπλα σε ανοικτούς υπονό-
μους. Ολόκληρες οικογένειες τρέμουν από τις καιρικές συν-
θήκες σε σκηνές που προορίζονταν για ποπ φεστιβάλ.
Οι γυναίκες φορούν πάνες, προκειμένου να μην πέσουν θύματα

βιασμού στον δρόμο τους τη νύχτα προς τις τουαλέτες του

υπερκορεσμένου προσφυγικού καταυλισμού τους. Αυτή δεν
είναι η λύση στην ευρωπαϊκή προσφυγική κρίση που υποτίθε-
ται ότι θα αντιπροσώπευε η συμφωνία των Βρυξελλών πριν

δύο σχεδόν χρόνια με την Τουρκία ύψους 2,5 δις. λιρών.

...η μακροπρόθεσμη λύση στην κρίση της μετανάστευσης
είναι να αντιστραφεί η ροή των προσφύγων, επιτρέποντάς
τους να επιστρέψουν στις πατρίδες τους.
Η βραχυπρόθεσμη ανάγκη είναι για την άμεση απλοποίηση
των αιτήσεων ασύλου, για τροφή και στέγη. Η Βρετανία θα
πρέπει να αφιερώσει ένα μέρος του τεχνητά διογκωμένου
και γενναιόδωρα ενισχυμένου προϋπολογισμού αρωγής της
για τον τερματισμό του αίσχους, το οποίο ένας εθελοντής
χαρακτήρισε ως γκέτο στην άκρη της Ευρώπης». 
Kουφή και αόμματη η Ε.Ε...

Ε.Π.
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Το μεγάλο έργο της αποχέτευσης ακαθάρτων και

Κέντρου Επεξεργασίας Λυμάτων Κρωπίας-Παιανίας

συνεχίζει αμείωτο, εντός του χρονοδιαγράμματος

του τροποποιημένου προγράμματος περαίωσης  του

έργου, παρά τις όποιες δυσκολίες συναντάει στην πο-

ρεία του. Είναι ένα τεράστιο έργο με μεγάλη δια-

δρομή, που θα δώσει άλλη εικόνα στα Μεσόγεια με

την ολοκλήρωσή του.

Ο  Δήμαρχος Κρωπίας Δημήτριος Κιούσης, επισκέ-

φτηκε την Τετάρτη 3 Ιανουαρίου 2018 την περιοχή

Πάτημα Κορωπίου και ενημερώθηκε από τους υπεύ-

θυνους της εκτέλεσης εργασιών για την εξέλιξη της

μεθόδου υπόγειας διάνοιξης και προώθησης των

αγωγών προσαγωγής («pipe jacking»). Ο υπεύθυνος

πολιτικός μηχανικός, ενημέρωσε ότι σε λιγότερο από

30 ημέρες θα έχουν ολοκληρωθούν οι εργασίες. Το

εξειδικευμένο προσωπικό δεν συναντάει ιδιαίτερες

δυσκολίες παρότι συναντάει και πετρώδη εδάφη στην

πορεία της διάνοιξης κάτω από την Αττική Οδό στο

ύψος του Προαστιακού-Μετρό Σταθμού Κορωπίου. 

«Αξίζει να σημειωθεί ότι και σε αυτό το σημείο του
έργου είχαμε διαδικασία απαλλοτρίωσης σε 6 ιδιο-
κτησίες με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κρω-
πίας 2017 η οποία εκδικάστηκε εντός του 2017 ενώ
πρέπει να επισημάνουμε ότι ο Δήμος μας κινεί όλες
τις διαδικασίες απαλλοτριώσεων (εκδικάσεις στο
Εφετείο Αθηνών κ.α) στους όμορους Δήμους που
εξελίσσεται το έργο με κυριότερο το Δήμο Μαρκο-
πούλου στις περιοχές των αγωγών διάθεσης» επεσή-

μανε ο δήμαρχος. 

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση από το Δή-

μαρχο Κρωπίας, τον Οκτώβριο-Νοέμβριο 2017 το

ΚΕΛ -βιολογικός καθαρισμός κατά το τμήμα που έχει

παραδοθεί από την αρχαιολογική υπηρεσία της Αν.Ατ-

τικής έχει ποσοστό υλοποίησης  οικοδομικών εργα-

σιών στο 85% του έργου και απομένει να κατασκευα-

στεί ένα τμήμα τριών δεξαμενών μόλις

ολοκληρωθούν οι σημαντικές αρχαιολογικές ανα-

σκαφές. 

Οι αγωγοί, συλλεκτήριοι-προσαγωγής  και διάθεσης

έχουν ποσοστά υλοποίησης 96% και 83% αντίστοιχα

εκτός των τμημάτων που απαιτείται αρχαιολογική

ανασκαφή, οι δε Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες

ΚΕΛ Αεροδρομίου έχουν ποσοστά υλοποίησης στο

70% και το Εσωτερικό δίκτυο Κορωπίου 98%.

Να θυμηθούμε:

Το έργο είχε ενταχθεί στο ΕΣΠΑ 2007-2013/ΠΕΠ Ατ-

τική το 2010. Η συνολική επιλέξιμη δημοσία δαπάνη

στο ΠΔΕ ανέρχεται στα 124.890.213,00 εκ. ευρώ.

Ακολούθησε και άλλη απόφαση Περιφερειάρχη Αττι-

κής (28/12/2016) όπου το έργο εντάχθηκε στο Επι-

χειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών,

Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» με

συνολική επιλέξιμη δαπάνη 56.101.867,48 εκ. ευρώ.

Η δημοπράτηση του έργου διενεργήθηκε τον Νοέμ-

βριο του 2010 και η πρώτη φάση ολοκληρώθηκε τον

Ιανουάριο του 2011.

Προκλήθηκε σημαντική καθυστέρηση στη διαδικασία

ανάδειξης αναδόχου λόγω της εκδίκασης 43 προ-

σφυγών που κατατέθηκαν τόσο στο Ελεγκτικό Συνέ-

δριο όσο και στο ΣτΕ τόσο από συμμετέχοντες στη

δημοπρασία όσο και από κατοίκους της περιοχής των

αγωγών διάθεσης. Λόγω των παραπάνω καθυστερή-

σεων, το συμφωνητικό εκτέλεσης του έργου υπογρά-

φτηκε στις 25 Ιουλίου 2013. 

Οι όποιες καθυστερήσεις παρατηρήθηκαν 2015-2016

με αποτέλεσμα την παράταση προθεσμίας περαί-

ωσης του έργου οφείλονται στις αρχαιολογικές ανα-

σκαφές που διεξάγονται κυρίως στο Κ.Ε.Λ, στο

Βορειοδυτικό τμήμα εσωτερικού δικτύου Κορωπίου

(ολοκληρώθηκαν εντός του 2017 οι αρχαιολογικές
ανασκαφές και ξεκινούν στις 15 Ιανουαρίου 2018 τα
έργα σε σημείο της Λεωφ. Β. Κωνσταντίνου και σε
παρόδιους οδούς με κατεύθυνση προς Παιανία) και

σε σημείο των αγωγών διάθεσης. 

Όλες οι άλλες εκκρεμότητες που αφορούν ορισμέ-

νες γραφειοκρατικές διαδικασίες απαλλοτριώσεων

που σχετίζονται με αποφάσεις/βεβαιώσεις Δασαρ-

χείου Πεντέλης σε περιοχές του Δήμου Μαρκοπού-

λου ολοκληρώνονται έως τον Απρίλιο του 2018.

ΠΡΟΧΩΡΕΙ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ  ΚΡΩΠΙΑΣ-ΠΑΙΑΝΙΑΣ

Έως τον Απρίλιο του 2018, ολοκληρώνονται όλες οι γραφειοκρατικές εκκρεμότητες

Τεράστιο το βάθος που εργάζονται. Πολλά μέτρα μέσα στη γη!

O δήμαρχος Κρωπίας επισκέφθηκε το έργο.
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CONTINENTAL-UNIROYAL-BRIDGESTONE-BARUM

 

 

Ένα μεγάλο έργο στο Δήμο Παλλήνης

πλέον ολοκληρώθηκε! Με τη σύνδεση

και λειτουργία των φωτιστικών σωμά-

των όλης της Λεωφόρου Κύπρου στο

Πανόραμα, από τα Βόρεια όρια του

Δήμου με το Ντράφι έως την Λεωφόρο

Μαραθώνος,  μπήκε και η τελευταία "πι-

νελιά" στο σημαντικό αυτό έργο.

Να θυμίσουμε ότι η Περιφερειάρχης

Αττικής Ρένα Δούρου, είχε επισκεφθεί

το Δήμο Παλλήνης ένα χρόνο πριν, - με

τον αντιπεριφερειάρχη Π. Φιλίππου και

το Δήμαρχο Αθ. Ζούτσο - και περπάτη-

σαν την οδό Κύπρου βλέποντας το αν-

τιπλημμυρικό έργο, που ήταν σε

εξέλιξη και επιθεώρησαν την πρόοδο

των εργασιών. Πρόκειται για το έργο

«Κατασκευή αγωγού ομβρίων επί της

οδού Κύπρου της Δ.Ε. Παλλήνης του

Δήμου Παλλήνης», προϋπολογισμού

2.160.000 ευρώ με ΦΠΑ, που χρηματο-

δοτήθηκε εξ ολοκλήρου από την Περι-

φέρεια Αττικής και στο τελείωμα της

κατασκευής μπήκαν και ο φωτισμός,

που έδωσε άλλη εικόνα στην περιοχή. 

Φωτίστηκε η Λεωφόρος Κυπρου στο Πανόραμα Παλλήνης
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«Οὐ γάρ εὖ φρονεῖ πόλις στάσει νοσοῦσα καί κακοῖς
βουλεύμασιν».
(Ευριπίδης, 480-406, “ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΑΙΝΟΜΕΝΟΣ”, στιχ. 272-274)

(= γιατί η πολιτεία δεν σκέπτεται ορθά, καθώς βρίσκεται

σε εμφύλια διαμάχη και σε κακόβουλες σκέψεις).

ΣΧΟΛΙΟ: Τα παραπάνω λόγια του χορού των Θηβαίων γε-

ρόντων είναι διαχρονικά και επίκαιρα. Αυτά απευθύνονται

στον Ευβοέα Λύκο, σφετεριστή της εξουσίας της Θήβας, ο

οποίος θέλει να αφανίσει την οικογένεια του Ηρακλή.

«νοµίσαι τε στάσιν µάλιστα φθείρειν τάς πόλεις
καί τήν Σικελίαν, ἧς γε οἱ ἔνοικοι ξύµπαντες µέν
ἐπιβουλευόµεθα, κατά πόλεις δέ διέσταµεν».

(Θουκυδίδης, 460-399/5, Δ’ βιβλίο, κεφ. 61)

(= έχουμε καθήκον να εννοήσουμε πως οι εμφύλιοι σπα-

ραγμοί προπαντός καταστρέφουν και τις πόλεις ιδιαι-

τέρως και ολόκληρη την Σικελία, της οποίας, ενώ όλοι

οι κάτοικοι απειλούνται από κοινό εχθρό, οι πόλεις είναι

διαιρεμένες η μία με την άλλη).

ΣΧΟΛΙΟ: Τα παραπάνω λόγια εκφωνούνται στη συνέλευση

των Σικελιωτών από τη μεγαλύτερη στρατηγική ιδιοφυΐα

όλου του Πελοποννησιακού Πολέμου και παγκοσμίως, από

τον Ερμοκράτη του Έρμωνος του Συρακούσιου. Προτείνει

να συμφιλιωθούν μεταξύ τους όλες οι πόλεις της Σικελίας,

να αποκαταστήσουν και να εδραιώσουν την ειρήνη και να

αντιμετωπίσουν τον κοινό εχθρό, τους Αθηναίους, που σχε-

δίαζαν να κυριεύσουν ολόκληρη τη Σικελία. Ο ενωτικός και

ομόψυχος λόγος του (βιβλίο Δ’ 59-64, αξίζει να τον διαβά-

σετε έστω κι από μετάφραση) αποτελεί πρότυπο για κάθε

σοβαρό και υπεύθυνο ηγέτη, που νοιάζεται για την πα-

τρίδα του και το λαό του, χωρίς να τρέφει αυταπάτες, και

που ξέρει να κυβερνά και συγχρόνως να εξουσιάζει. Το

σύνθημά του “η Σικελία στους Σικελιώτες”, το μιμήθηκαν

πάρα πολλοί μεταγενέστεροι ηγέτες, όπως ο Κεμάλ Ατα-

τούρκ “η Τουρκία στους Τούρκους” και ο Ανδρέας Παπαν-

δρέου “η Ελλάδα στους Έλληνες”.

«ἆρα εἴδη δύο πολέµου καθάπερ ἡµεῖς ἡγῇ καί
σύ σαφῶς; πῶς;... ὅτι δύο, τό µέν ὅ καλοῦµεν
ἅπαντες στάσιν, ὅς δή πάντων πολέµων χαλε-
πώτατος, ὡς ἔφαµεν ἡµεῖς νυνδή...».
(Πλάτων, 427-347, “ΝΟΜΟΙ ή ΠΕΡΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ”, 629d)

(= είσαι, άραγε, κι εσύ της ίδιας απολύτως γνώμης με

εμάς, ότι υπάρχουν δύο είδη πολέμου, ή έχεις άλλη

άποψη;... ότι δύο είδη πολέμου υπάρχουν, αφενός αυτό

που όλοι ανεξαιρέτως αποκαλούμε στάση (= εμφύλιο)

και που είναι ο χειρότερος απ’ όλους τους πολέμους,

όπως παραδεχθήκαμε προ ολίγου...)

«ἐν δέ τῷ προνάῳ τῷ ἐν Δελφοῖς γεγραµµένα
ἐστίν ὠφελήµατα ἀνθρώποις ἐς βίον, ἐγράφη
δέ ὑπό ἀνδρῶν οὕς γενέσθαι σοφούς λέγουσιν

Ἕλληνας».
(Παυσανίας, 110-180, “ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΗΓΗΣΙΣ”, “ΦΩΚΙΚΑ”, βιβλίο 10ο, § 24)

(= Στον πρόναο του ναού των Δελφών είναι γραμμένα

ωφέλιμα για τη ζωή των ανθρώπων αποφθέγματα, γρά-

φτηκαν από ανθρώπους για τους οποίους οι Έλληνες

λένε πως υπήρξαν σοφοί).

«ἔχθρας διάλυε» (= να αποφεύγεις τα μίση)

«ἔριν µίσει» (= να μισείς την διχόνοια)
(Ιωάννης Στοβαίος, 5ος μ.Χ., “ΑΝΘΟΛΟΓΙΟΝ” βιβλίο Γ’, κεφ. 1, 173, 36

και κεφ. 1, 173, 26)

«Ὡς ἡδύ γ᾽ἐν ἀδελφοῖς ἐστιν ὁµονοίας ἔρως».
(Μένανδρος, 342-292, Fragment, 610,1)

(= αλήθεια πόσο ευχάριστο είναι ο έρωτας της ομόνοιας

μεταξύ των αδελφών).

Η ΔΙΧΟΝΟΙΑ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟ

ΠΑΘΟΣ ΤΗΣ ΦΥΛΗΣ ΜΑΣ

“Η Διχόνοια που βαστάει Κειο το σκήπτρο που σας δείχνει 

ένα σκήπτρο η δολερή έχει αλήθεια ωραία θωριά,

καθενός χαμογελάει, μην το πιάστε, γιατί ρίχνει

“πάρ’ το”, λέγοντας “και συ” εισέ δάκρυα θλιβερά”

Mε τους παραπάνω στίχους (144-145) ο εθνικός μας ποι-

ητής της Ελευθερίας, Διονύσιος Σολωμός, περιγράφει τον

“Εθνικό Ύμνο εις την Διχόνοιαν”, το μεγαλύτερο και πιο

επικίνδυνο ελάττωμα της φυλής μας. Η διχόνοια έχει γίνει

η σκιά μας και σε περιόδους κρίσης θεριεύει ωσάν να επι-

διώκει να κατασπαράξει το γένος μας. Πρέπει κάποτε να

μπορέσουμε να το υπερβούμε και κυρίως τώρα με το “Μα-

κεδονικό” ή Σκοπιανό ζήτημα και την απέλαση ή μη των

Τούρκων αξιωματικών.

Είναι χρέος μας να καταπολεμήσουμε τη ρίζα του κακού,

το Συμφέρον, την Ιδιοτέλεια, τον Εγωισμό, που οδηγούν

μοιραία στη Διχόνοια, το Διχασμό και την Καταστροφή και

να πάψουμε ξανά και ξανά να σταυρωνόμαστε.

Μας διακατέχει μια μαζοχιστική τάση να δημιουργούμε

προβλήματα στον εαυτό μας και το χειρότερο να τα αφή-

νουμε να χρονίζουν και να αφορμίζουν.

Ο οικουμενικός Νίκος Καζαντζάκης (1883-1957) στο κλα-

σικό και διαχρονικό μυθιστόρημά του, “Ο Χριστός ξανα-
σταυρώνεται”, περιγράφει με ρεαλισμό αυτό το παθογενές

φαινόμενο της  διχόνοιας, που  ταλανίζει  επί αιώνες τους

Έλληνες. Αδυνατώ να κατανοήσω ποιος τελικά ξανασταυ-

ρώθηκε. Ο ίδιος ο συγγραφέας, ο Χριστός ή ο Μανωλιός

που υποδυόταν το Χριστό. Κάποιος ας μας απαντήσει  στο

εύλογο αυτό ερώτημα. Το 2017 ήταν έτος αφιερωματικό

στα 60 χρόνια από το θάνατό του. Γυρίστηκε και ταινία από

το Γιάννη Σμαραγδή. 

Απόσπασμα, κεφ. 20ό, όπου μιλά ο Αγάς στο Τουρκόπουλο

Μπραϊμάκι": «Μωρέ, μην είσαι παλαβός, μην ανακατεύεσαι

στις ρωμαίικες δουλειές παλιά κατάρα είναι αυτή, από

Θεού. Άκου τι μου ‘λεγε ο μακαρίτης ο παππούς μου, να κα-

ταλάβεις. Όλα τα ‘καμε καλά ο Αλλάχ, μου ‘λεγε, όλα, μα

μια μέρα βρέθηκε μπόσικος, έπιασε φωτιά και κοπριά και

έπλασε το Ρωμιό μα ευτύς, ως τον είδε, το μετάνιωσε είχε

ένα μάτι, ο αφιλότιμος, που τρυπούσε ατσάλι. "Τί να γίνει

τώρα, μουρμούρισε ο Αλλάχ, την έπαθα ας πιάσω τώρα να

κάμω τον Τούρκο, να σφάξει το Ρωμιό, να βρει ο κόσμος

την ησυχία του". Έπιασε το λοιπόν μέλι και μπαρούτι, τα

μάλαξε καλά καλά, έφτιασε τον Τούρκο. Κι’ ευτύς, χωρίς

να χασομεράει, βάνει σ’ ένα ταψί τον Τούρκο και το Ρωμιό

να παλέψουν. Πάλευαν, πάλευαν, από το πρωί ως το

βράδυ, κανένας δεν έριχνε κάτω τον άλλον μα ευτύς, ως

σκοτείνιασε, βάνει ο άτιμος ο Ρωμιός τρικλοποδιά, κάτω ο

Τούρκος! "Ο διάολος να με πάρει, μουρμούρισε ο Αλλάχ,

την έπαθα πάλι, τούτοι οι Ρωμιοί θα φάνε τον κόσμο, πάνε

οι κόποι μου χαμένοι… Τί να κάμω;" Όλη νύχτα δεν έκλεισε

μάτι ο κακομοίρης μα το πρωί, πετάχτηκε απάνω και χτύ-

πησε τις χερούκλες του: "Βρήκα! βρήκα!" φώναξε έπιασε

πάλι φωτιά και κοπριά, και έφτιαξε έναν άλλο Ρωμιό, και

τους έβαλε στο ταψί να παλέψουν. Άρχισε το πάλεμα τρι-

κλοποδιά ο ένας, τρικλοποδιά κι ο άλλος μπηχτές ο ένας,

μπηχτές κι ο άλλος… Πάλευαν, πάλευαν, έπεφταν, σηκώ-

νουνταν, πάλευαν πάλι, ξανάπεφταν, ξανασηκώνουνταν,

πάλευαν… Κι ακόμα παλεύουν! Κι’ έτσι ο κόσμος, Μπραϊ-

μάκι μου, βρήκε την ησυχία του"».

H ΕΟΡΤΗ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ

Αμφιβάλλω αν πρέπει να κατεβεί εν είδει περιστεράς το

Άγιο Πνεύμα για να έρθει η φώτιση του ανθρώπου και

να εξαγνιστεί η ψυχή του. Γι’ αυτό που είμαι όμως σί-

γουρος είναι ότι πρέπει να ανεβεί η στάθμη της ορθο-

λογικής του σκέψης και του κριτικού του πνεύματος,

να αφυπνιστεί από το λήθαργο της αδράνειας και της

ακρισίας. Για να αλλάξουμε νοοτροπία και στάση ζωής,

μπας και σηκωθούμε όρθιοι στα δυο από τα τέσσερα

που σερνόμαστε. Μόνο έτσι θα επέλθει η παλιγγενεσία

του ανθρώπου και η αγνότητα της ψυχής του.

ΑΡΧΗΝ ΟΛΩΝ ΤΟ ΥΔΩΡ (ΦΕΡΕΚΥΔΗΣ)
Οι “Παγανιστικές” ρίζες του εθίμου  των Θεοφανίων, των Φώτων

«ἐπικίρναται γάρ ὑπό Δελφῶν Θεοφανίοισι»
(Ηρόδοτος, 485-425, βιβλίο Α’, “ΚΛΕΙΩ” § 51)

(= Oι Δελφοί αναμειγνύουν στον - αργυρό κρατήρα - το

κρασί κατά την εορτή των Θεοφανίων).

Τα Θεοφάνια είναι εορτή της Άνοιξης, κατά την οποία

πανηγύριζαν στους Δελφούς την επανεμφάνιση του

θεού Απόλλωνα, προστάτη του φωτός και του φωτι-

σμού. Ο χριστιανισμός δανείστηκε και εμπνεύστηκε τον

τριήμερο εορτασμό των Θεοφανίων: 

Από τα Πλυντήρια Ιερά: εορτή προς τιμήν της Αθηνάς

που ετελείτο την 25η Θαργηλιώνος (ενδέκατος Αττικός

μήνας, μέσα Μαΐου - μέσα Ιουνίου) κατά την οποία πλέ-

νονταν τα ενδύματα του αγάλματος της Αθηνάς. Σή-

μερα σε μερικές περιοχές της Ελλάδος πλένουν τις

εικόνες.

Από τα Θεοφάνια Ιερά: εορτή στους Δελφούς κατά την

οποία τα αγάλματα του Απόλλωνα και άλλων θεών πα-

ρουσιάζονταν (φανερώνονταν) στο λαό.

Από τα Καλλυντήρια Ιερά: εορτή καλλωπισμού της Πο-

λιάδος Αθηνάς, που ετελείτο στην Αθήνα την 19η ημέρα

του Θαργηλιώνος. 

Από τα Επιφάνια Ιερά: εορτή προς τιμή της γέννησης

του Διός. Ο Ζευς βρέφος λούστηκε στον ποταμό Γορτύ-

νιο που κατόπιν μετονομάστηκε σε Λούσιο. 

«Γόρτυς δέ ὁ Στυµφήλου πόλιν Γόρτυνα ὤκισεν
ἐπί ποταµῷ· καλεῖται δέ Γορτύνιος καί ὁ πο-
ταµός».
(= ο Γόρτυς του Στυμφήλου έκτισε την πόλη Γόρτυνα πλη-

σίον του ποταμού, ο οποίος λέγεται κι αυτός Γορτύνιος).

«Τήν δέ Γόρτυνα ποταµός διέξεισιν ὑπό µέν τῶν
περί τάς πηγάς ὀνοµαζόµενος Λούσιος, ἐπί
λουτροῖς δή τοῖς Διός τεχθέντος».
(Παυσανίας, 110-180, “ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΗΓΗΣΙΣ”, “ΑΡΚΑΔΙΚΑ” βιβλίο 8ο

4,8,7 & 28,2)

(= τη Γόρτυνα τη διαρρέει ποταμός που ονομάζεται Λού-

σιος απ’ αυτούς που κατοικούν γύρω από τις πηγές του,

επειδή εκεί λούστηκε ο Δίας όταν γεννήθηκε).

(Τα ερείπια της Γόρτυνος είναι στο σημερινό χωριό της

Γορτυνίας Ατσίχολος, λίγο πέρα απ’ την Καρύταινα).

Καλό  Δια-φωτισμό
Με φωτισμένο Λογισμό και μ’ Όνειρο, 

Ψυχή και Καρδιά Ανα-βαπτισμένη

Πέτρος Ιωαννίδης

Καθηγητής φιλόλογος

ΕΤΥΜΟΛΟΓΩ ΑΡΑ ΥΠΑΡΧΩ

«ἄπιτε»!
Ἐξ Ὁµονοητικότητος 

ἄρχεσθαι
&

Διχαστικότητος
παύεσθαι
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Ο Δήμος Παλλήνης, στo πλαίσιo του Σχολικού Μαραθω-

νίου Ανακύκλωσης 2017-2018, συνεχίζει το πρόγραμμα

Ανακύκλωσης Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού

(Α.Η.Η.Ε.) σε συνεργασία με την FREE- RECYCLE και

την ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.

Τοποθετούνται ειδικοί κάδοι στα σχολεία του Δήμου,

όπου μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικοί θα μπορούν να

αφήνουν τις μικροσυσκευές που προορίζονται για ανα-

κύκλωση. Με την συλλογή τους θα αποδίδονται οι πόντοι

που αναλογούν στο σχολείο, μέσα από την ψηφιακή

πλατφόρμα www.followgreen.gr/pallini

Οι κάδοι παραμένουν στο κάθε σχολείο δυο εβδομάδες

και επανέρχονται σε άλλες δύο χρονικές περιόδους

μέσα στην ίδια σχολική χρονιά.

στο σχολείο 2 φορές μέσα στην σχολική χρονιά που δια-

νύουμε, σύμφωνα με το "κυκλικό" πρόγραμμα που έχει

καταρτιστεί για όλα τα συμμετέχοντα σχολεία.

Μικρές ηλεκτρικές ή ηλεκτρονικές συσκευές χαρακτηρί-

ζονται:

Συσκευές για στέγνωμα μαλλιών, βούρτσισμα δοντιών

Ρολόγια κάθε είδους και εξοπλισμός μέτρησης, ένδειξης

ή καταγραφής του χρόνου

Ζυγαριές

Υπολογιστές, εκτυπωτές και τα περιφερειακά αυτών

Αριθμομηχανές τσέπης και επιτραπέζιες

Συσκευές τηλεφώνου & φαξ, κινητά τηλέφωνα

Άλλα προϊόντα και είδη εξοπλισμού για τη μετάδοση

ήχου, εικόνων ή άλλων πληροφοριών με τηλεπικοινω-

νιακά μέσα.

Μικρές ηλεκτρικές σκούπες, Ηλεκτρικά σίδερα, Φρυγα-

νιέρες, Συσκευές τηγανίσματος, Καφετιέρες.

Τα παιδιά μπορούν να φέρουν μικρές συσκευές που μπο-

ρούν να χωρέσουν ενδεικτικά σε μία σακούλα του super-

market.

Τις ογκώδεις οικιακές συσκευές, όπως πλυντήρια ρού-

χων, πλυντήρια πιάτων, στεγνωτήρια ρούχων, ψυγεία,

καταψύκτες, ηλεκτρικές κουζίνες, φούρνοι μικροκυμά-

των, συσκευές ψύξης και θέρμανσης, κλιματιστικά, ανε-

μιστήρες κ.λ.π., μπορούν να τις απομακρύνουν μ’ ένα

τηλεφώνημα στο 2108064402, καθώς η εταιρεία Free Re-

cycle, με την οποία ο Δήμος Παλλήνης έχει συνάψει σχε-

τική συμφωνία, τις παραλαμβάνει ΔΩΡΕΑΝ από το χώρο.

Το ίδιο ισχύει και για συσκευές γραφείου, φωτοτυπικά,

υπολογιστές και κάθε είδους ηλεκτρικές και ηλεκτρονι-

κές συσκευές από εταιρείες, εκπαιδευτήρια, καταστή-

ματα κλπ

Ήδη έχει κλείσει η πρώτη περίοδος και αρχίζει η δεύτερη

8 - 19 Ιανουαρίου 2018, όπου ξεκινάει τη συλλογή η Β’

Ομάδα με τη συμμετοχή των σχολείων: 1ο, 2ο  και 6ο Δη-

μοτικά Σχολεία, 6ο Νηπιαγωγείο Παλλήνης, Μουσικό

Παλλήνης, 1ο Γυμνάσιο και 1ο ΓΕΛ Παλλήνης, Δημοτικό

Ανθούσας και Γυμνάσιο Ανθούσας. 

Συνολικά θα συμμετάσχουν εννέα σχολεία. Θα ακολου-

θήσει η Γ’ Ομάδα από 22 Ιανουαρίου έως 2 Φεβρουαρίου

και η Δ’ Ομάδα από 5 - 16 Φεβρουαρίου για να επανέλ-

θουν με νέα συλλογή την Άνοιξη.

Ανακυκλώνω και κερδίζω…  Zωή στον πλανήτη χαρίζω!!
Σχολικός Μαραθώνιος Ανακύκλωσης στην Παλλήνη

Για μια ακόμη φορά μαθητές από σχολεία όλης

της χώρας ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του

Εθνικού Συλλογικού Συστήματος ΑΝΤΑΠΟΔΟ-

ΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ και ανακύκλωσαν εκα-

τομμύρια πλαστικές, μεταλλικές και γυάλινες

συσκευασίες στα ΣΠΙΤΑΚΙΑ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙ-

ΚΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ από 1/10 έως

20/12/2017. Η ενεργή συμμετοχή των νέων

ανθρώπων στον ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥ-

ΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ αποτελεί

το πιο αισιόδοξο μήνυμα για την περιβαλλον-

τική εκπαίδευση της νέας γενιάς.

Οι μαθητές είχαν τη δυνατότητα να ανακυκλώ-

νουν στα υψηλής τεχνολογίας μηχανήματα

που βρίσκονται στα ΣΠΙΤΑΚΙΑ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ και να συγκεντρώνουν τα κουπόνια

συμμετοχής του Διαγωνισμού, ο οποίος πραγματο-

ποιήθηκε υπό την αιγίδα του Αρχιεπισκόπου Αθηνών

και Πάσης Ελλάδος κ.Ιερωνύμου και σε συνεργασία

με την «Αποστολή».

Τα τρία σχολικά τμήματα που επέστρεψαν τις περισ-

σότερες συσκευασίες κερδίζουν τα πιο συναρπαστικά

δώρα που θα μπορούσαν να φανταστούν!

Το Α3 από το 10ο Γυμνάσιο Ιωαννίνων ανα-

κύκλωσε 487.181 συσκευασίες και κερδίζει

ταξίδι 4 ημερών στο Ροβανιέμι της Λαπωνίας

με επίσκεψη στο χωριό του Άι Βασίλη και ένα

Tablet.

To A3 από το Μαρούλειο Λύκειο Κατσικά

Ιωαννίνων ανακύκλωσε 184.111 συσκευασίες

και κερδίζει ταξίδι 4 ημερών στη Ρόδο και ένα

Smartwatch.

To ΣΤ2 από το 13o Δημοτικό Σχολείο Ρόδου

ανακύκλωσε 151.537 συσκευασίες και κερδί-

ζει ένα ποδήλατο και μία Action Camera (όλα

τα δώρα αφορούν σε όλους τους μαθητές

των σχολικών τμημάτων).

Τα παιδιά ανακύκλωσαν και απέδειξαν ότι η Ανακύ-

κλωση είναι παιχνίδι, αλλά χρειάζεται κίνητρο!

ΓΡΑΜΜΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 801 11 67890

ΝΕΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΡΕΚΟΡ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ

Μαθητές από όλη την Ελλάδα συμμετείχαν στον ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

και ανακύκλωσαν πάνω από 2.000.000 συσκευασίες!
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Τράπεζες και
Δημόσιο Χρέος
Οι Ευρωπαίοι δεν έσωσαν την Ελλάδα, 
κατέστρεψαν την Ελλάδα 
για να σώσουν τους εαυτούς τους

γράφει ο Νίκος Ιγγλέσης

Το τελευταίο χρονικό διάστημα, στη δημόσια συζή-
τηση, εμφανίστηκε μια άποψη που υποστηρίζει ότι η
ουσιαστική χρεοκοπία της Ελλάδας  το 2010 και η υπα-
γωγή της στις Δανειακές Συμβάσεις – Μνημόνια οφεί-
λονται στις τεράστιες ζημίες (μαύρες τρύπες) των
εγχώριων τραπεζών. Σύμφωνα με την άποψη αυτή τα
χρέη των ελληνικών πιστωτικών ιδρυμάτων, από το
2008, ανήλθαν σε περίπου 250 δις. ευρώ και καλύφθη-
καν από το Δημόσιο. Έτσι, το ιδιωτικό χρέος των τρα-
πεζών μετατράπηκε σε δημόσιο χρέος και φορτώθηκε
στον ελληνικό λαό, ο οποίος πρέπει να το ξεπληρώ-
σει.    

Το τεράστιο αυτό τραπεζικό χρέος υποτίθεται ότι κα-
τέστησε υποχρεωτική την υπογραφή, το2010, του πρώ-
του Μνημονίου, ύψους 110 δις. ευρώ και στη συνέχεια,
το 2012, του δεύτερου Μνημονίου, ύψους 141 δις. Κατά
την άποψη αυτή, η χώρα μας δανείστηκε συνολικά  251
δις. για να καλύψει τραπεζικά χρέη 250 δις.  Η αλήθεια
είναι ότι με τις δύο πρώτες Δανειακές Συμβάσεις –
Μνημόνια η Ελλάδα δανείστηκε 215,8 και όχι 251 δις.,
γιατί δεν εκταμιεύτηκαν όλα τα ποσά που είχαν εγκρι-
θεί αρχικά, ενώ στις αρχές του 2015 επιστράφηκαν 10,9
δις. από τα 50 δις. που είχαν προβλεφθεί, με τη δεύτερη
Δανειακή Σύμβαση, για την ανακεφαλαιοποίηση των
τραπεζών και δεν είχαν χρησιμοποιηθεί.

Άμεσα τίθεται το ερώτημα: Από πού προκύπτει ότι οι
ελληνικές τράπεζες, μεταξύ 2008 και 2012, είχαν κατα-
γράψει χρέη 250 δις και δεν μπορούσαν να τα εξυπη-
ρετήσουν; Η απάντηση που δίνεται είναι ότι σ’ αυτό το
ποσόν ανέρχονται συνολικά οι εγγυήσεις που χορήγησε
το Δημόσιο προς τα ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα.
Αλλά οι εγγυήσεις δεν είναι δάνεια-χρήμα, είναι απλά
η υποχρέωση του εγγυητή να πληρώσει ο ίδιος  τις υπο-
χρεώσεις των τραπεζών μόνο στην περίπτωση που οι
τελευταίες δεν αποπληρώσουν τα δάνειά τους. Οι εγ-
γυήσεις του Ελληνικού Δημοσίου προς τις τράπεζες,
προκειμένου αυτές να ενισχύσουν τη ρευστότητά τους
μέσω δανεισμού, δεν προκάλεσαν την εκταμίευση
κανενός ποσού και κανένα ποσό, από το λόγο αυτό,
δεν προστέθηκε στο χρέος της χώρας. Οι εγγυήσεις
θα επιβάρυναν το δημόσιο χρέος μόνο αν οι τράπεζες
αδυνατούσαν να αποπληρώσουν τα δάνεια που έλα-
βαν. 
Αυτό όμως δεν έχει συμβεί μέχρι σήμερα. Καμιά τρα-
πεζική εγγύηση δεν έχει καταπέσει.

Το ύψος των εγγυήσεων

Με το ξέσπασμα της διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρί-
σης το 2008 στις ΗΠΑ και τη γρήγορη επέκτασή της
στη συνέχεια στην Ευρώπη, το Δημόσιο προχώρησε
στην παροχή εγγυήσεων (ν.3723/2008) προς τις τράπε-
ζες. Το συνολικό ανώτατο ποσό αυτών των εγγυήσεων,
όπως προσδιορίστηκε στη πορεία, δεν μπορούσε να
υπερβεί τα 85 δις., ενώ για κάθε δάνειο ή ομόλογο η
διάρκεια της εγγύησης ήταν από τρείς μήνες έως τρία

χρόνια. Γι’ αυτό, είναι λάθος να αθροίζονται οι ανακυ-
κλούμενες εγγυήσεις.
Μια τράπεζα μπορούσε να λάβει ένα δάνειο ή να εκ-
δώσει ένα ομόλογο αξίας π.χ. 5 δις με την εγγύηση του
Δημοσίου για δύο χρόνια. Μετά τη λήξη αυτού του
χρονικού διαστήματος το Δημόσιο μπορούσε να ανα-
νεώσει την εγγύησή του για άλλον ένα χρόνο πάντα για
το αρχικό ποσό των 5 δις. Αυτό δε σημαίνει ότι έχει χο-
ρηγηθεί εγγύηση 10 δις, όπως νομίζουν όσοι αθροίζουν
τις κατά καιρούς εγγυήσεις για να εμφανίσουν ένα εν-
τυπωσιακό ποσόν. Σήμερα από το νόμο του 2008 οι εγ-
γυήσεις που εξακολουθούν να υφίστανται ανέρχονται
σε μόνο 380 εκατ. (προσοχή όχι δις) και αφορούν ένα
μόνον πιστωτικό ίδρυμα.

Επίσης το 2010 (ν.3845/2010) το Δημόσιο προχώρησε
στην παροχή εγγύησης προς την Τράπεζα της Ελλάδος
– ουσιαστικά προς την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
– για παροχή δανείων προς τις εμπορικές τράπεζες για
αντιμετώπιση προσωρινών  βραχυπρόθεσμων προβλη-
μάτων ρευστότητας (μηχανισμός ELA). Το συνολικό
ανώτατο ποσό αυτών των εγγυήσεων δεν μπορούσε να
υπερβεί τα 60 δις ευρώ. Σήμερα αυτές οι εγγυήσεις
ανέρχονται σε 26 δις. 

Συμπέρασμα: καμιά από τις εγγυήσεις που δόθηκαν
κατά καιρούς δεν επιβάρυνε το δημόσιο χρέος, γιατί
καμιά εγγύηση δεν έχει, προσώρας, καταπέσει.

Πόσο μας κόστισαν οι τράπεζες; 

Σε αντίθεση με τις εγγυήσεις, το δημόσιο χρέος επιβα-
ρύνθηκε από την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών.
Το 2013, κατά την πρώτη ανακεφαλαιοποίηση, δόθη-
καν από το Ελληνικό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Στα-
θερότητας 24,4 δις., έναντι μετοχών, στις τέσσερις
συστημικές τράπεζες και άλλα 17,6 δις. για την εξυ-
γίανση – εκκαθάριση – των μη συστημικών  τραπεζών.
Σύνολο, δηλαδή, 42 δις., που προήλθαν από δανει-
σμό του Δημοσίου και προστέθηκαν στο χρέος της
χώρας.

Η δεύτερη ανακεφαλαιοποίηση (2014) έγινε αποκλει-
στικά με ιδιωτικά κεφάλαια (8,3 δις). Το 2015 έγινε η
τρίτη ανακεφαλαιοποίηση,  πάλι με ιδιωτικά κεφάλαια,
με την εξαίρεση δύο τραπεζών (Εθνική και Πειραιώς)
που έλαβαν συνολικά περίπου 5,4 δις, γιατί δεν είχαν
επιτύχει επαρκή προσφορά ιδιωτικών κεφαλαίων. Από
το ποσόν αυτό μόνο το 25% δόθηκε έναντι μετοχών και
το υπόλοιπο 75% έναντι μετατρέψιμων ομολογιών
(CoCos). Ήδη το 2017 αποπληρώθηκαν περίπου 2 δις
από τις ομολογίες αυτές, γιατί, με επιτόκιο 8%, είναι
ασύμφορες για τις τράπεζες. Με τις δύο τελευταίες
ανακεφαλαιοποίησεις εκμηδενίστηκε η αξία των κρα-
τικών μετοχών και τα 42 δις επιβάρυναν το δημόσιο
χρέος. Οι τράπεζες  αφελληνίστηκαν και πέρασαν σε
ξένα χέρια έναντι εξευτελιστικού τιμήματος. Τα 42
συν τα 5 δις  (3 δις σήμερα) είναι η μοναδική πραγ-
ματική  επιβάρυνση του δημόσιου χρέους από τις
εγχώριες τράπεζες, γι’ αυτό είναι έωλο να υποστηρί-
ζεται ότι η χρεοκοπία του 2010 οφείλεται  στις ζημιές
και τα ακάλυπτα δάνεια των τραπεζών.

Το εγχώριο τραπεζικό σύστημα μπήκε σε κρίση για
τρείς βασικά λόγους:

Πρώτον: Η υπογραφή του πρώτου Μνημονίου οδή-
γησε σε μεγάλη ύφεση την οικονομία που μείωσε τα ει-
σοδήματα, με αποτέλεσμα την προοδευτική αύξηση
των μη εξυπηρετούμενων δανείων (κόκκινα δάνεια). Οι
ελληνικές τράπεζες, μέχρι το τέλος του 2009, διατηρού-
σαν μια ισορροπία μεταξύ των καταθέσεων (237,5 δις.)
και των χορηγήσεων (240,3 δις.).

Δεύτερον: Η οικονομική και πολιτική ανασφάλεια
οδήγησε σε φυγή προς το εξωτερικό κυρίως των μεγά-

λων καταθέσεων (πάνω από 100.000 ευρώ), γιατί κανείς
δε θέλησε να επιβάλλει ελέγχους στην κίνηση των κε-
φαλαίων προς το εξωτερικό. Αυτό έγινε πολύ αργό-
τερα, το 2015, με τα capital controls. Έτσι οι καταθέσεις
μειώθηκαν κατά 28 δις το 2010, κατά 35 δις το 2011,
κατά 13 δις το 2012, ενώ το πρώτο πεντάμηνο του 2015
μειώθηκαν κατά 30 δις, για να φτάσουν σήμερα στα πε-
ρίπου 123 δις. Οι τράπεζες, δηλαδή, την περίοδο των
Μνημονίων έχασαν καταθέσεις 114 δις.

Τρίτον: Το «κούρεμα» των ομολόγων του Δημοσίου
(PSI), το 2012, από το οποίο οι ελληνικές τράπεζες έχα-
σαν περίπου 27 δις ευρώ, λόγω μείωσης της αξίας των
τίτλων που κατείχαν. Γι’ αυτό μετά το PSI έγινε η
πρώτη ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών.
Το συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι η χρεοκοπία
της χώρας δεν προήλθε από το τραπεζικό σύστημα. Οι
εγχώριες τράπεζες δεν είχαν «τοξικά» ομόλογα, αντί-
θετα με την Ιρλανδία που υπέγραψε Μνημόνιο λόγω
της κατάρρευσης των τραπεζών της που κατείχαν με-
γάλο αριθμό «τοξικών» ομολόγων. Η Κύπρος επίσης
μπήκε σε Μνημόνιο λόγω του πιστωτικού συστήματός
της, που κατέρρευσε το 2013 μετά το ελληνικό PSI. Οι
τράπεζες της Κύπρου ήταν «φορτωμένες» με ελληνικά
κρατικά ομόλογα που «κουρεύτηκαν». 

Στην Ελλάδα όμως, δεν ήταν το τραπεζικό σύστημα
που οδήγησε στη χρεοκοπία και τα Μνημόνια, αλλά
τα Μνημόνια που οδήγησαν στην τραπεζική κρίση. 
Όποιος υποστηρίζει το αντίθετο συσκοτίζει, ασυνεί-
δητα ίσως, το ρόλο  του ξένου νομίσματος, του ευρώ,
στη χρεοκοπία της χώρας. Αν φταίει το τραπεζικό σύ-
στημα, τότε αρκεί να το εξυγιάνουμε, να τοποθετή-
σουμε ικανές διοικήσεις και στην καλύτερη περίπτωση
να ζητήσουμε την επιστροφή των κεφαλαίων που δό-
θηκαν σ’ αυτό. Έτσι μπορεί η χώρα ν’ απαλλαγεί από
την αιτία που προκάλεσε την οικονομική καταστροφή
της και να συνεχίσει την πορεία της μέσα στην Ευρω-
ζώνη.

Πού πήγαν τα λεφτά;
Το εύλογο ερώτημα που προκύπτει είναι το εξής: Αφού
δεν πήγαν στις τράπεζες, πού πήγαν τα λεφτά των
τριών Δανειακών Συμβάσεων; Η Ελλάδα από τις δύο
πρώτες Δανειακές Συμβάσεις – Μνημόνια έλαβε, όπως
προαναφέραμε, συνολικά 215,8 δις, ενώ από την τρίτη
Δανειακή Σύμβαση, μέχρι το τέλος του 2016, άλλα 38,8
δις. Συνολικά, δηλαδή, η χώρα μας έχει δανειστεί από
την Ευρωζώνη και το ΔΝΤ 254,6 δις ευρώ.
Το ίδιο χρονικό διάστημα η Ελλάδα πλήρωσε για χρε-
ολύσια παλαιότερων δανείων (ανακύκλωση χρέους)
144,6 δις. και για τόκους 65,7 δις, σύνολο 210,3 δις. Τα
υπόλοιπα χρήματα πήγαν στην ανακεφαλαιοποίηση
των τραπεζών και την κάλυψη των πρωτογενών (πριν
την πληρωμή των τόκων) ελλειμμάτων του προϋπολο-
γισμού. Σ’ ολόκληρη την επταετία, 2010-2016, το πρω-
τογενές έλλειμμα ανήλθε συνολικά σε μόλις 14,7 δις.
Από τα δάνεια (254,6 δις.) που λάβαμε μόνο το 5,8%
(14,7 δις) πήγε για πληρωμή μισθών, συντάξεων και
άλλων δαπανών του κράτους, ενώ το 94,2% (239,9 δις)
για την εξυπηρέτηση του αέναου χρέους ώστε η χώρα
μας να μην κάνει στάση  πληρωμών και καταρρεύσει η
Ευρωζώνη. Οι Ευρωπαίοι δεν έσωσαν την Ελλάδα,
κατέστρεψαν την Ελλάδα για να σώσουν τους εαυ-
τούς τους, τις τράπεζές τους, που ήταν (την περίοδο
2010 – 2011) «φορτωμένες» με ελληνικά κρατικά
ομόλογα και το σαθρό οικοδόμημα του ευρώ.

Το πραγματικό χρέος

Η άποψη για την ευθύνη των τραπεζών στην ελληνική
χρεοκοπία συνοδεύεται και από τον ισχυρισμό ότι το
δημόσιο χρέος είναι πολύ υψηλότερο, πιθανώς και δι-
πλάσιο, των 326 δις. (Σεπτέμβριος 2017) που έχει ανα-



ΕΒΔΟΜΗ                                                                                                                                                                                               6  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018 -  ΣΕΛΙΔΑ 17

Tουρκική προσπάθεια

εκφοβισμού της Ελλάδας
Eρώτηση του ευρωβουλευτή

Κώστα Χρυσόγονου 

Την ανάγκη παρέμβασης της Ευρωπαϊκής Επιτρο-

πής υπογράμμισε με γραπτή του ερώτηση ο ευρω-

βουλευτής Κώστας Χρυσόγονος,

μετά την προσπάθεια εκφοβισμού της

Ελλάδας σχετικά με το ζήτημα χορή-

γησης ασύλου σε έναν από τους

Τούρκους στρατιωτικούς, φερόμε-

νους ως πραξικοπηματίες. 

Αναφερόμενος στις δηλώσεις του αντιπροέδρου

της τουρκικής κυβέρνησης, Χακάν Τσαβούσογλου,

ο οποίος καταφέρεται εναντίον της Ελλάδας με

συγκεκαλυμμένες ή και απροκάλυπτες απειλές, ο

ευρωβουλευτής κάλεσε την Επιτροπή να αντιδρά-

σει οδηγώντας την Τουρκία σε πολιτικές σεβασμού

του διεθνούς δικαίου, μη επέμβασης στα εσωτερικά

τρίτων κρατών και καλής γειτονίας.

Ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή

Επιτροπή για το πολυσυζητημένο

θέμα «εάν μετά το 2019 υφίσταται
καθ΄ οιονδήποτε τρόπο προστα-
σία της πρώτης κατοικίας από
πλειστηριασμούς», κατέθεσε ο Ευ-

ρωβουλευτής της Λαϊκής Ενότη-

τας, Νίκος Χουντής.

Στην ερώτησή του, ο Ευρω-

βουλευτής τονίζει ότι: «Υπάρχει
μεγάλη ανησυχία στην ελληνική
κοινωνία, γιατί χιλιάδες οικογέ-
νειες θα βρεθούν στο δρόμο, αφού
δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν
τα δάνεια των σπιτιών τους και
επειδή το 2019 παύει το πλέγμα
προστασίας του Νόμου «Κα-

τσέλη» 3869/2010». 

Σημειώνει επίσης τη δήλωση

της Ελληνικής Κυβέρνησης ότι:

«Είναι απόλυτη δέσμευση ότι δεν
υπάρχει περίπτωση πρώτη κατοι-
κία λαϊκής οικογένειας να βγει σε
αναγκαστικό πλειστηριασμό».

Τέλος, στο σκεπτικό της ερώ-

τησής του, ο Νίκος Χουντής επικα-

λείται τις δηλώσεις του Οικουμενι-

κού Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίου

σε πρόσφατη συνέντευξή του, ο

οποίος εξέφραζε την ανησυχία

του για τους πλειστηριασμούς, το-

νίζοντας ότι:

«Πιστεύουμε βαθύτατα στο
ανθρώπινο και αναφαίρετο δι-
καίωμα της στέγασης, που αποτε-
λεί τη βασική προϋπόθεση για να
δημιουργήσουμε σωστές οικογέ-
νειες και υγιή πρόσωπα για την
κοινωνία μας».

Καταλήγοντας στα συγκεκρι-

μένα ερωτήματά του, ο Νίκος

Χουντής ζητά από την Κομισιόν να

αποφανθεί αν” 

α) «μετά το 2019 υφίσταται,
καθ΄ οιονδήποτε τρόπο, θεσμική
προστασία της πρώτης κατοικίας
από πλειστηριασμό» και 

β) αν γνωρίζει την ύπαρξη

«άτυπης συμφωνίας κυρίων της
Κυβέρνησης με τις ελληνικές θε-
σμικές τράπεζες, προκειμένου να
μην προχωρούν σε πλειστηρια-
σμούς πρώτης κατοικίας και αν
μπορεί να υπάρξει τέτοια συμφω-
νία, δεδομένου ότι πακέτα δα-
νείων έχουν ήδη πωληθεί».

Ζητά επίσης συγκεκριμένα στοι-

χεία «για τις πωλήσεις πακέτων δα-

νείων των ελληνικών θεσμικών

τραπεζών (επωνυμία αγοραστή, ύψος

ή/και είδος δανείων, ονομαστική αξία

δανείων, τιμή πώλησης, κλπ.)».

Σημειώνεται ότι η συγκεκριμένη

ερώτηση απεστάλη στο Γραφείο Εκ-

προσώπησης του Οικουμενικού Πα-

τριαρχείου  στην Αθήνα,

προκειμένου να ενημερωθεί και ο

Οικουμενικός Πατριάρχης  για την

κατάθεση της ερώτησης.

Α Π Ο  Τ Α  Ε Δ Ρ Α Ν Α  Τ Ω Ν  Κ Ο Ι Ν Ο Β Ο Υ Λ Ι Ω Ν

ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΙ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
Ερώτηση του ευρωβουλευτή Νίκου Χουντή στην Κομισιόν 

με τις επισημάνσεις του Οικουμενικού Πατριάρχη

κοινωθεί. Υποστηρίζεται ότι η Ελλάδα δανείστηκε 531
δις. το 2016 και  541 δις. το 2017. Στο ερώτημα ποιος
μας δάνεισε αυτά τα κολοσσιαία ποσά και τι έκανε η
χώρα μας αυτά τα χρήματα δε δίνεται καμιά απάντηση,
απλώς παραπέμπουν σε δήθεν επίσημα στοιχεία.

Η αλήθεια είναι ότι το Δημόσιο πραγματοποιεί κάθε
χρόνο, πέρα από το μακροπρόθεσμο και βραχυπρόθε-
σμο δανεισμό με έντοκα γραμμάτια (ΕΓΕΔ) διάρκειας
τριών ή έξι μηνών και repos διάρκειας ολίγων ημερών.
Η άθροιση όλων των κατά διαστήματα ανανεώσεων
οδηγεί στα δυσθεώρητα νούμερα που αναφέραμε. Συγ-
κεκριμένα, στην Εισηγητική  Έκθεση του Προϋπολο-
γισμού (2018), σελίδα 124, διευκρινίζεται για το 2017:
«Οι δαπάνες εξόφλησης εντόκων γραμματίων και repos
αφορούν τις συνολικές ετήσιες εξοφλήσεις, οι οποίες ανα-
χρηματοδοτούνται με νέες αντίστοιχες εκδόσεις, δεδομέ-
νου ότι τόσο το υφιστάμενο συνολικό ύψος των ΕΓΕΔ όσο
και το υφιστάμενο υπόλοιπο των repos δεν ξεπερνούν,
έκαστο, τα 15.000 εκατ. ευρώ». Συνολικά δηλαδή 30 δις,
που περιλαμβάνονται στο δημόσιο χρέος των 326 δις.
Ίσως κάποιοι δε διαβάζουν ή δεν καταλαβαίνουν τι
διαβάζουν. Ο ελληνικός λαός αντιμετωπίζει τεράστια
προβλήματα και το μόνο που δε χρειάζεται είναι επι-
πλέον σύγχυση και αποπροσανατολισμό.

https://greekattack.wordpress.com
Το άρθρο δημοσιεύθηκε στο περιοδικό ΕΠΙΚΑΙΡΑ 

Τράπεζες και 
Δημόσιο Χρέος

Την απόφαση των ΗΠΑ για την αναγνώριση της Ιερουσα-

λήμ ως πρωτεύουσας του Ισραήλ και την αντίστοιχη μετα-

φορά της πρεσβείας τους, κατήγγειλε η

Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ με ερώτησή της

προς την Ύπατη Εκπρόσωπο Εξωτερικής Πολιτικής της ΕΕ. 

Στην ερώτησή τους οι ευρωβουλευτές του ΚΚΕ Κώστας

Παπαδάκης και Σωτήρης Ζαριανόπουλος αναφέρουν με-

ταξύ άλλων: «Η απόφαση αυτή των ΗΠΑ επιχειρεί να νομι-

μοποιήσει την ισραηλινή κατοχή κι αποτελεί κλιμάκωση της

επιθετικότητας του αμερικάνικου ιμπεριαλισμού και του

κράτους του Ισραήλ εναντίον του Παλαιστινιακού και των

άλλων λαών της περιοχής. Δυναμιτίζει τη λύση για Παλαι-

στινιακό κράτος στα σύνορα του 1967 με πρωτεύουσα την

Ανατολική Ιερουσαλήμ.

Ενεργή συμμετοχή στο έγκλημα που διαπράττεται κατά

του λαού της Παλαιστίνης έχει η ΕΕ που όχι μόνο εμβαθύ-

νει και αναβαθμίζει τις σχέσεις της με το Ισραήλ, αλλά εξι-

σώνει τον θύτη με το θύμα και αναγορεύει σε «τρομοκρα-

τία» το δίκαιο αγώνα του Παλαιστινιακού λαού. 

Βαριές είναι οι ευθύνες της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ που

εξωραΐζει και συμμαχεί στα ιμπεριαλιστικά σχέδια των ΗΠΑ

και της ΕΕ, αλλά και αναπτύσσει πολυσχιδή οικονομική, πο-

λιτική και στρατιωτική  συνεργασία με το κράτος του Ισ-

ραήλ, όπως αυτή που μόλις υπογράφηκε για τον αγωγό

φυσικού αερίου Eastmed. Αυτό είναι το έδαφος που στηρί-

ζει και κλιμακώνει τη δολοφονική επιθετικότητα του Ισραήλ

και των συμμάχων του.               

Πώς τοποθετείται η Ύπατη Εκπρόσωπός της ΕΕ στην από-

φαση αυτή των ΗΠΑ για την Ιερουσαλήμ όπως και στη

στάση της ΕΕ που ενισχύει την Ισραηλινή επιθετικότητα

κατά του Παλαιστινιακού λαού;».

Η ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΚΚΕ

Για την αναγνώριση της Ιερουσαλήμ 

ως πρωτεύουσα του Ισραήλ
Eρωτά η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ
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Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Αγ.Γεωργίου 30 & Αριστείδου, 15234
Πληροφορίες:  Δημητριάδου Κυριακή 
Τηλέφωνο     : 213-20 23 893
Fax                 : 213-20 23 846
Email : k.dimitriadou@halandri.gr
Χαλάνδρι,  28/12/2017
Αρ. Πρωτ.: 48447 
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
• ΣΤΟ Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.
• ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
• ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΕΑ :                                               
• ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΑΝΟΙ-
ΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙ-
ΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΩΝ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
προϋπολογισμού 59.532,40 €
Ο Δήμαρχος Χαλανδρίου προκηρύσσει:
Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, για

την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜ-
ΜΑΤΩΝ με κριτήριο κατακύρωσης τη
πλέον συμφέρουσα από οικονομικής
άποψης προσφορά βάσει τιμής
(Α.Μ. 102/2017).
Συνολικής προϋπολογισθείσης δα-
πάνης 59.532,40 €.
CPV: 19640000-4: ¨Σάκοι απορριμμά-
των¨
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί
με χρήση της πλατφόρμας του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)
μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr.
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προ-
σφορών στο σύστημα: 8/01/2018 και
ώρα 8:00π.μ. Καταληκτική ημερομη-
νία υποβολής προσφορών στο σύ-
στημα:   22/01/2018 και ώρα 15:00μ.μ. 
Η Ηλεκτρονική αποσφράγιση των
προσφορών θα γίνει στις 29/01/2018.
Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φο-
ρείς, μπορούν να υποβάλλουν προ-
σφορές  για το σύνολο των υπό
προμήθεια ειδών. Για τη συμμετοχή

στο διαγωνισμό απαιτείται εγγυητική
επιστολή συμμετοχής σε ποσοστό
1% επί της προϋπολογισθείσης δαπά-
νης προ ΦΠΑ ήτοι 480,10€ (Τετρακό-
σια ογδόντα ευρώ και δέκα λεπτά)
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Η δαπάνη  για
την παρούσα σύμβαση θα χρηματοδο-
τηθεί από ίδιους πόρους.
Τα τεύχη του διαγωνισμού και η δια-
κήρυξη διατίθενται  μέσω της ιστοσε-
λίδας του Δήμου www.halandri.gr στη
διαδρομή: εφημερίδα της υπηρεσίας
→ Προκηρύξεις Διαγωνισμών.
Τυχόν διευκρινήσεις – ερωτήματα
σχετικά με το διαγωνισμό υποβάλ-
λονται ηλεκτρονικά μέσω της πλατ-
φόρμας του ΕΣΗΔΗΣ.
Η παρούσα θα δημοσιευθεί στις εφη-
μερίδες «Ο ΛΟΓΟΣ», «ΗΧΩ ΔΗΜΟ-
ΠΡΑΣΙΩΝ», «ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ &
ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ», «ΧΤΥΠΟΣ» και
«ΕΒΔΟΜΗ».
Οι δαπάνες δημοσίευσης στον Ελλη-
νικό Τύπο βαρύνουν τον ανάδοχο.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΣΥΜΕΩΝ(ΣΙΜΟΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Αγ.Γεωργίου 30 & Αριστείδου, 15234
Πληροφορίες:  Δημητριάδου Κυριακή 
Τηλέφωνο     : 213-20 23 893
Fax                 : 213-20 23 846
Email : k.dimitriadou@halandri.gr
Χαλάνδρι,  29/12/2017
Αρ. Πρωτ.: 48590 
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
• ΣΤΟ Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.
• ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
• ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΕΑ :                                               
• ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΑΝΟΙ-
ΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙ-
ΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΑΙ-
ΘΡΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΤΡΟΧΟΣΑΝΙΔΑΣ
(SKATE PARK)
προϋπολογισμού 89.999,99€
Ο Δήμαρχος Χαλανδρίου προκηρύσσει:

Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, για
την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ & ΕΓ-
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙ-
ΣΜΟΥ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ
ΤΡΟΧΟΣΑΝΙΔΑΣ  (SKATE PARK)
με κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον

συμφέρουσα από οικονομικής  άπο-
ψης προσφορά βάσει τιμής  
(Α.Μ. 117/2017).
Συνολικής προϋπολογισθείσης δα-
πάνης 89.999,99€.
CPV: 37451000-4: “Εξοπλισμός υπαί-
θριων αθλημάτων”.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί
με χρήση της πλατφόρμας του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)
μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr.
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προ-
σφορών στο σύστημα: 15/01/2018 και
ώρα 8:00π.μ. Καταληκτική ημερομη-
νία υποβολής προσφορών στο σύ-
στημα : 23/01/2018 και ώρα 15:00μ.μ. 
Η Ηλεκτρονική αποσφράγιση των
προσφορών θα γίνει στις 30/01/2018.
Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φο-
ρείς, μπορούν να υποβάλλουν προ-

σφορές  για το σύνολο των υπό προ-
μήθεια ειδών. Για τη συμμετοχή στο
διαγωνισμό απαιτείται εγγυητική επι-
στολή συμμετοχής σε ποσοστό 1%
επί της προϋπολογισθείσης δαπάνης
προ ΦΠΑ ήτοι 725,81€ (Επτακόσια εί-
κοσι πέντε € και ογδόντα ένα λεπτά). 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Η δαπάνη  για
την παρούσα σύμβαση θα χρηματοδο-
τηθεί από ίδιους πόρους.
Τα τεύχη του διαγωνισμού και η δια-
κήρυξη διατίθενται  μέσω της ιστοσε-
λίδας του Δήμου www.halandri.gr στη
διαδρομή: εφημερίδα της υπηρεσίας
→ Προκηρύξεις Διαγωνισμών.
Τυχόν διευκρινήσεις – ερωτήματα
σχετικά με το διαγωνισμό υποβάλ-
λονται ηλεκτρονικά μέσω της πλατ-
φόρμας του ΕΣΗΔΗΣ.
Η παρούσα θα δημοσιευθεί στις εφη-
μερίδες «Ο ΛΟΓΟΣ», «ΗΧΩ ΔΗΜΟ-
ΠΡΑΣΙΩΝ», «ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ &
ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ», «ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ»
και «ΕΒΔΟΜΗ».
Οι δαπάνες δημοσίευσης στον Ελλη-
νικό Τύπο βαρύνουν τον ανάδοχο.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΣΥΜΕΩΝ(ΣΙΜΟΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ

Κριτήρια ρύθμισης οφειλών

προς τους Φορείς 

Κοινωνικής Ασφάλισης

Υπεγράφη από την υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφά-

λισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Έφη Αχτσιόγλου, και

τον υφυπουργό Κοινωνικής Ασφάλισης, Αναστάσιο Πετρό-

πουλο, η Υπουργική Απόφαση για την Εξειδίκευση των κρι-

τηρίων της ρύθμισης οφειλών προς τους Φορείς

Κοινωνικής Ασφάλισης (Φ.Κ.Α.)

Η Ρύθμιση αφορά:

• Φυσικά πρόσωπα με πτωχευτική ικανότητα (π.χ. έμποροι)

ή νομικά πρόσωπα, εφόσον (α) οι συνολικές οφειλές τους

προς όλους τους πιστωτές τους δεν υπερβαίνουν τις

20.000 ευρώ ή (β) οι οφειλές τους προς τους Φ.Κ.Α. υπερ-

βαίνουν το 85% των συνολικών οφειλών τους.

• Φυσικά πρόσωπα χωρίς πτωχευτική ικανότητα με επιχει-

ρηματική δραστηριότητα (π.χ. δικηγόροι, αγρότες) με την

προϋπόθεση ότι έχουν κάνει έναρξη εργασιών και ότι οι

οφειλές τους προς Φ.Κ.Α. δεν υπερβαίνουν τις 50.000 €.

Η ρύθμιση καλύπτει οφειλές που «γεννήθηκαν» έως τις

31/12/2016 και οι αιτήσεις θα υποβάλλονται έως τις

31/12/2018, ηλεκτρονικά προς το Κ.Ε.Α.Ο.

Για την αξιολόγηση του εισοδήματος του οφειλέτη λαμβά-

νεται υπόψη το μεγαλύτερο μεταξύ του μέσου όρου των

κερδών προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων της τελευταίας

τριετίας ή του τελευταίου έτους πριν την υποβολή της αί-

τησης.

Τα κριτήρια υπαγωγής οφειλών στη ρύθμιση είναι:

•    Εως 20.000 € ο οφειλέτης πρέπει να έχει θετικό απο-

τέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων σε μία τουλά-

χιστον από τις τελευταίες τρεις χρήσεις πριν κάνει αίτηση.

•    Από 20.000 – 50.000 €, πέρα από το ανωτέρω κριτήριο,

ο λόγος του χρέους, αφού αφαιρεθούν οι προς διαγραφή

προσαυξήσεις και τόκοι, προς το εισόδημα πρέπει να είναι

μικρότερος ή ίσος του 8. Επιπλέον, αποκλείεται η υπαγωγή

στη ρύθμιση, εφόσον η συνολική αξία των περιουσιακών

στοιχείων του οφειλέτη είναι κατά 25 φορές μεγαλύτερη

της προς ρύθμιση οφειλής.

Ο μέγιστος αριθμός δόσεων για οφειλές 3.000 – 50.000 €

είναι οι 120 δόσεις και για οφειλές έως 3.000 € είναι οι 36

δόσεις. Το ελάχιστο ποσό δόσης είναι τα 50 €.

ww.eea.gr

Ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής

Δημοσίων Εσόδων, Γιώργος Πιτσιλής,

εξέδωσε απόφαση με την οποία με-

ταρρυθμίζεται το πλαίσιο έκδοσης

αποδεικτικού ενημερότητας και βε-

βαίωσης οφειλής για χρέη προς το

Δημόσιο.

Με την εκδοθείσα απόφαση εξορθο-

λογίζεται η έκδοση αποδεικτικού ενη-

μερότητας και βεβαίωσης οφειλής και

τίθενται για πρώτη φορά σαφείς κανό-

νες για τον καθορισμό των ποσοστών

παρακράτησης επί του αποδεικτικού.

Σκοπός της μεταρρύθμισης είναι η

διόρθωση χρόνιων στρεβλώσεων, με

γνώμονα τη διευκόλυνση των συναλ-

λαγών για τις οποίες απαιτείται φορο-

λογική ενημερότητα, τη μεταχείριση

των φορολογουμένων με διαφάνεια

και την ταυτόχρονη διασφάλιση των

συμφερόντων του δημοσίου. Οι συνε-

πείς φορολογούμενοι, που τηρούν τις

ρυθμίσεις των οφειλών τους, επιβρα-

βεύονται και διευκολύνονται στις συ-

ναλλαγές τους, ενώ ταυτόχρονα

εξυπηρετείται η είσπραξη βεβαιωμέ-

νων οφειλών.

Με τη νέα απόφαση, καταργείται η ευ-

ρεία διακριτική ευχέρεια καθορισμού

ποσοστού παρακράτησης από 10 έως

100%. Τα ποσοστά συστηματοποιούν-

ται και κλιμακώνονται, ανάλογα με το

ρυθμό αποπληρωμής των ρυθμισμέ-

νων οφειλών.

Ειδικότερα, τα ποσοστά παρακράτη-

σης επί του εισπραττόμενου ποσού

ξεκινούν από 10% όταν έχει καταβλη-

θεί μέσω της ρύθμισης συνολικό ποσό

μεγαλύτερο του 70% της ρυθμισμένης

οφειλής, ανέρχονται σε 30%, όταν

έχει καταβληθεί μέσω της ρύθμισης

συνολικό ποσό μεγαλύτερο του 50%

της ρυθμισμένης οφειλής, σε 50%,

όταν έχει καταβληθεί συνολικό ποσό

μεγαλύτερο του 30% της ρυθμισμένης

οφειλής και φτάνουν το 70% όταν το

αποπληρωμένο ποσό ρύθμισης είναι

μικρότερο ή ίσο του 30%. Τα ως άνω

κλιμακωτά ποσοστά μπορούν να αυξη-

θούν, υπό προϋποθέσεις, έως και 20

ποσοστιαίες μονάδες, κατόπιν ειδικής

αιτιολογίας. Τα ποσοστά αυτά απεικο-

νίζονται στον παρακάτω πίνακα:

Περαιτέρω, με τη νέα απόφαση μει-

ώνεται ο αριθμός των δόσεων ρύθμι-

σης, των οποίων δεν μπορεί να

υπολείπεται το ποσό παρακράτησης,

από τρεις (3) ή πέντε (5) δόσεις, για

εναπομένουσες δόσεις λιγότερες ή

περισσότερες των δώδεκα (12), κατά

περίπτωση, σε δύο (2) ή τέσσερις (4)

δόσεις ρύθμισης, αντίστοιχα.

Επιπλέον, με σκοπό τη διευκόλυνση

της ταμειακής ρευστότητας των οφει-

λετών που εισπράττουν περιοδικές

απαιτήσεις, στις περιπτώσεις αυτές η

παρακράτηση ορίζεται σε ποσοστό

10%, ενώ για εναπομένουσα ρυθμι-

σμένη οφειλή άνω των 5.000 ευρώ τί-

θεται ελάχιστο ποσό παρακράτησης

ίσο με μία (1) δόση και για εναπομέ-

νουσα οφειλή άνω των 20.000 ευρώ

ελάχιστο ποσό παρακράτησης ίσο με

(2) δόσεις ρύθμισης.

Τέλος, ορίζεται ότι κατά την έκδοση

βεβαίωσης οφειλής (που επέχει θέση

αποδεικτικού ενημερότητας) για την

πώληση ακινήτου, στην περίπτωση

όπου το τίμημα υπολείπεται της αντι-

κειμενικής αξίας του μεταβιβαζόμενου

ακινήτου, η διασφάλιση της οφειλής

περιορίζεται στη διαφορά ανάμεσα

στο τίμημα και την αντικειμενική αξία.

Με τον τρόπο αυτό διευκολύνονται οι

συναλλαγές επί ακινήτων φορολογού-

μενων, οι οποίοι βρίσκονται σε δυ-

σχερή ταμειακή θέση και οι οφειλές

τους δεν εξοφλούνται πλήρως με το

τίμημα, ενώ ταυτόχρονα επιτυγχάνε-

ται η είσπραξη των βεβαιωμένων οφει-

λών.

σ.εκδοσης: Θα έπρεπε ο αρμόδιος Δι-

οικητής να έχει δει ότι οι πολίτες τα-

λαιπωρούνται στην έκδοση

φορολογικής ενημερότητας, γιατί

χρωστάνε στην εφορία 0,75 €, το

οποίο προκύπτει από τις ηλεκτρονι-

κές πληρωμές.

Δεν είναι δυνατόν να τρέχεις στην

Εφορία για 0,75 ευρώ, ούτε καν για 10

και 20 ευρώ. Θα πρέπει να ρυθμιστεί

το πρόγραμμα. Έλεος, λίγη κατα-

νόηση στην μικρό επαγγελματία που

κυνηγιέται από παντού και τρέχει σαν

την άδικη κατάρα να επιβιώσει και να

είναι συνεπής στις υποχρεώσεις του.

Αλλαγές στην έκδοση αποδεικτικού

φορολογικής ενημερότητας
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20 ΧΡΟΝΙΑ ΕΒΔΟΜΗ
20 χρόνια αδιάκοπη, παρουσία στα περίπτερα, 

στα καφέ, σε φούρνους, σε Δήμους
Ευχαριστούμε για την προτίμησή σας.

Χειμερινές Εκπτώσεις

Από 8 Ιανουαρίου έως και 28 Φεβρουαρίου  θα πραγ-

ματοποιηθούν πανελλαδικά οι χειμερινές εκπτώσεις.

Την πρώτη Κυριακή των εκπτώσεων, στις 14 Ιανουα-

ρίου τα εμπορικά καταστήματα θα είναι ανοικτά σε

όλη την επικράτεια από 11πμ έως 8μμ.

Κατά τη διάρκεια των χειμερινών εκπτώσεων οι λια-

νεμπορικές επιχειρήσεις θα προσφέρουν μεγάλη ποι-

κιλία προϊόντων σε πολύ χαμηλές τιμές, με άψογη

εξυπηρέτηση και σεβασμό στο καταναλωτικό κοινό.

Μονώσεις, Υγρασίες παντός είδους

μικρομαστορέματα

O ΜΑΣΤΡΟΠΕΤΡΟΣ 

ΤΗΛ. 6977729300

ZΗΤΟΥΝΤΑΙ
Ζητείται εσωτερική οικιακή βοηθός, Ελληνίδα

υγιής, 55 - 65 ετών, χωρίς οικογενειακές υποχρε-

ώσεις επί πληρωμή ή με σύμφωνο συμβίωσης,  για

ηλικιωμένο συνταξιούχο, υγιή κάτοικο Βούλας.

Τηλ. 6944330107, 6936739804.

Πρακτικοί Νοσοκόμοι-Νοσοκόμες για πλήρη απασχό-

ληση στη Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων «Άκτιος

Οδηγός» στη Βάρη. Παρέχονται, μεταξύ άλλων, εκπαί-

δευση, μισθός ανώτερος της γενικής συλλογικής σύμ-

βασης, ευχάριστο περιβάλλον και προοπτικές

επαγγελματικής εξέλιξης. Δεν χρειάζεται προϋπηρε-

σία. E- mail: jobs@aktios.gr, 2169001034.

ΖΗΤΑΕΙ
Ελληνίδα κυρία - μπέιμπι σίτερ - αναλαμβάνει τη φύ-

λαξη μικρών παιδιών, στις περιοχές Βούλας, Βου-

λιαγμένης, Βάρης, Βάρκιζας, Λαγονήσι & Σαρωνίδα.

Τιμές προσιτές. Τηλ. 6949630593.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στο Μαρκόπουλο Μεσογαίας κοντά

στον Ιππόδρομο, θέση Αγ. Τριάδα, Μονοκατοικία δύο

υπνοδωματίων, μεγάλο σαλόνι - κουζίνα - τζάκι, με

κήπο φυτεμένο 1,5 στρέμματος.

Πληροφορίες τηλ. 6980099862 κ. Βασίλης

ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Το Τμήμα Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας

Υγείας, ενημερώνει για τις γραμμές βοήθειας στις οποίες

μπορούν να απευθύνονται οι πολίτες.

11130 Γραμμή αποκλειστικά για εκπαιδευτικούς. Είναι μια

γραμμή αποκλειστικά για εκπαιδευτικούς που θέλουν να μι-

λήσουν για θέματα που αφορούν τον εκφοβισμό. 

Η γραμμή λειτουργεί καθημερινά από τις 08.30 ως τις

14.00.

116111 Ευρωπαϊκή Γραμμή στήριξης παι-

διών και εφήβων. Συμβουλευτική γραμμή

αποκλειστικά για παιδιά και εφήβους

μέχρι 18 ετών. Μπορεί να τηλεφωνήσει

ανώνυμα οποιοδήποτε παιδί νιώθει την

ανάγκη βοήθειας, υποστήριξης ή συμβου-

λής σε θέματα ψυχικής υγείας,  χωρίς κό-

στος, από κινητό ή σταθερό τηλέφωνο.

801 801 1177 «Γραμμή-Σύνδεσμος» για την ψυχο-

κοινωνική υγεία παιδιών και εφήβων. Η γραμμή απευθύνε-

ται αποκλειστικά σε γονείς και ενηλίκους που θέλουν να

μιλήσουν για κάποιο θέμα ψυχικής υγείας που τους απα-

σχολεί σε σχέση με ένα παιδί ή έναν έφηβο. Λειτουργεί

από Δευτέρα ως και Παρασκευή από τις 09.30 ως τις 20.30

και Σάββατο από τις 09.30 ως τις 14.00.

8001180015 Μονάδα Εφηβικής Υγείας (Β’ Παιδιατρική Κλι-

νική Παν/μίου Αθηνών, Νοσοκομείο Παίδων «Π. & Α. Κυρια-

κού»). Λειτουργεί καθημερινά, χωρίς χρέωση, από τις 9:00

έως τις 15:00.

1056 Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή για τα

Παιδιά SOS: Σε αυτή την τηλεφωνική

γραμμή του Χαμόγελου του Παιδιού ο κα-

θένας μπορεί να τηλεφωνήσει δωρεάν

και ανώνυμα. 

Η γραμμή που λειτουργεί όλο το 24ωρο

είναι στελεχωμένη με κοινωνικούς λει-

τουργούς και ψυχολόγους. Οι υπηρεσίες πα-

ρέχονται δωρεάν στο σύνολο των παιδιών που

βρίσκονται στην Ελλάδα, ανεξάρτητα από εθνικότητα και

θρήσκευμα.

((
Τηλεφωνικές 

Γραμμές 
βοήθειας

Παράσταση διαμαρτυρίας στα κεν-

τρικά γραφεία της διοίκησης του

ΕΦΚΑ,  πραγματοποίησε, την Τε-

τάρτη 27/12/2017, ο Σύλλογος αυ-

τοαπασχολούμενων επαγγελματιών

εμπόρων Δήμου Αθήνας, μαζί με

την ένωση συνταξιούχων ΟΑΕΕ

Αθήνας και την παρουσία εκπροσώ-

πων ενώσεων ΕΒΕ της Αθήνας.

Η κινητοποίηση πραγματοποιήθηκε

με αίτημα την συνταξιοδότηση

όλων των αυτοαπασχολούμενων

που συμπληρώνουν τη συντάξιμη

ηλικία με βάση τις εισφορές που

ήδη έχουν καταβάλει και οριστική

διαγραφή των χρεών τους.

Στη συνάντηση της αντιπροσωπείας

με τον αρμόδιο υποδιοικητή του

ΕΦΚΑ και αφού εκθέσανε το πρό-

βλημα αλλά και την λύση που επι-

βάλλεται να δοθεί, ο υποδιοικητής

Τσακίρης ο οποίος δέχθηκε το δί-

καιο του αιτήματος, αλλά δήλωσε

ότι δεν μπορεί να κάνει τίποτα ούτε

αυτός ούτε η κυβέρνηση γιατί δε-

σμέυεται από τους μνημονιακούς

νόμους!!!

Καταλήγει η ανακοίνωση του συλ-

λόγου:

«Γίνεται για μια ακόμα φορά φα-
νερό ότι τα πρόβλημα των μικρών
αυτοαπασχολούμενων Ε.Β.Ε είναι
αποτέλεσμα της αντιλαϊκής πολιτι-
κής της κυβέρνησης που δεν προτί-
θεται να συγκρουστεί με τις
πολιτικές της ΕΕ, ίσα ίσα που υπη-
ρετεί αυτές τις πολιτικές που εξυ-
πηρετούν τόσο τα συμφέροντα τα
συμφέροντα των Τραπεζιτών και
των μεγάλων εγχώριων και ξένων
μονοπωλιακών ομίλων .

Η επιλογή της αυτή, φέρνει σε από-
γνωση χιλιάδες αυτοαπασχολούμε-
νους που βλέπουν τους κόπους μιας
ζωής να χάνονται καθώς δεν μπο-
ρούν να έχουν όχι μόνο μια σύνταξη
που να καλύπτει τις σύγχρονες
ανάγκες τους, αλλά ούτε καν σύν-
ταξη με βάση τις πολύχρονες ει-

σφορές που έχουν καταβάλει.

Για το λόγο αυτό καλούμε:
Όλους τους μικρούς αυτοαπασχο-

λούμενους επαγγελματίες και έμ-
πορους, σε συσπείρωση στα
Σωματεία και τις Ενώσεις τους με
σκοπό να αγωνιστούμε για την ανα-
τροπή αυτής της αντιλαϊκής πολιτι-
κής τις επιπτώσεις της οποίας
βιώνουμε σε κάθε επίπεδο.
Να κλιμακώσουμε το αγώνα μας για
τη διεκδίκηση των δίκαιων αιτημά-
των μας, δυναμώνοντας ακόμη πα-
ραπέρα τη δικιά μας συμμαχία με
τους εργαζόμενους και τα άλλα
λαϊκά αγωνιζόμενα στρώματα».

σ.έκδοσης: Εκείνο που δεν έχουμε

καταλάβει όλοι μας είναι ότι όσοι

βρίσκονται στα κυβερνητικά γρα-

φεία είναι απλοί λογιστές τρίτης κα-

τηγορίας και δεν ενεργούν σε

τίποτα αν δεν ρωτήσουν τους “αρχι-

λογιστές” τους στις Βρυξέλλες. 

Πρέπει να καταλάβουμε ότι μας

έκαναν υποτελείς και πρέπει να αν-

τιδράσουμε. 

Συνταξιοδότηση όλων των αυτοαπασχολούμενων 

που συμπληρώνουν τη συντάξιμη ηλικία 
ζητάει ο Σύλλογος αυτοαπασχολούμενων επαγγελματιών εμπόρων
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τα χρήσιμα και τ’ αχρείαστα...

Ειδικός Ρευματολόγος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β. ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ

Αυτοάνοσα ρευματικά νοσήματα • Αυχεναλγία/Οσφυαλγία 

Οστεοαρθρίτις • Οστεοπόρωση • Χρόνιος Μυοσκελετικός Πόνος

ΔΙΓΕΝΗ 12 Βούλα  

Τηλ. 210 9658.142, κιν. 6984 419128

Ιωάννα Καπετανάκου

Ψυχολόγος- Ψυχοθεραπεύτρια 
Ειδίκευση στη συστημική-οικογενειακή

ψυχοθεραπεία 

Τηλ. επικοινωνίας: 210 9957218- 6987283111
e-mail: iwannakap@gmail.com

Πνευμονολόγος – Φυματιολόγος 

Πιλιλίτσης Λεωνίδας
Πιστοποιημένος ιατρός ΕΟΠΥΥ

Λομώξεις αναπνευστικού, ΧΑΠ, Βρογχικό άσθμα,

ιατρείο διακοπής καπνίσματος, ιατρείο μελέτης ύπνου, έλεγχος  

αναπνευστικής λειτουργίας, (σπιρομέτρηση προ και μετά βρογχοδιαστο-

λής), οξυμετρία, έλεγχος λειτουργίας αναπνευστικών μυών, καταγραφή

νυκτερινής οξυμετρίας, αλλεργικές δοκιμασίες

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ  9.30π.μ  - 1.30μ.μ 

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

Τρίτη και Παρασκευή απόγευμα με Ραντεβού

Διγενή 12 Βούλα - Τηλ. 210.8951.194 - 6942574688

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

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

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

Ψυχίατρος - Ψυχοθεραπευτής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΜΠΟΥΤΑΚΗΣ MD.Msc
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

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ, MD

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
Eιδικευθείς εις Α’ Χειρουργική Κλινική ΓΝΑ “ΛΑΪΚΟ”

Μετεκπαιδευθείς εις Montefiore Medical Center, New York, USA

ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

ΚΗΛΕΣ - ΧΟΛΟΚΥΣΤΟΠΑΘΕΙΕΣ

ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΠΑΘΕΙΕΣ - ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΜΑΣΤΟΥ

ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΠΟΔΙ - ΣΠΙΛΟΙ - ΛΙΠΩΜΑΤΑ

ΙΑΣΩΝ Α. ΠΕΤΡΟΥΤΣΑΣ

Ορθoπεδικός - Χειρουργός
Ιατρός Ομίλου “ΥΓΕΙΑ”

Διγενή 12 & Βασ. Παύλου Βούλα 

Τηλέφωνα 210 8992731, κιν. 6932915787

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

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

ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ: 210 8994.433

KENTPO YΓEIAΣ BAPHΣ -  213 2030.300

NOΣOKOMEIO:
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Κέντρο: 213 2163000

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

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ
Γενικός ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ - ΟΖΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
Χειρουργική: ΜΑΣΤΟΥ - ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ -

ΠΡΩΚΤΟΥ - Λαπαροσκοπική ΚΗΛΩΝ - XOΛΗΣ

Βιορρυθμιστική Ιατρική:  ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ, ΑΠΟΤΟ-

ΞΙΝΩΣΗ, 

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

Eθελοντές γιατροί για

ΔΩΡΕΑΝ νοσηλεία στο σπίτι

Ο Σύλλογος «ΝΟΣΗΛΕΙΑ» ξεκίνησε τη δράση του το

2001 με εθελοντές εργαζόμενους στη δημόσια υγεία

(γιατροί, νοσηλευτές κ.ά.) για να προσφέρει δωρεάν νο-

σηλεία στο σπίτι σε χρονίως πάσχοντες ανάπηρους ή

κατάκοιτους που δύσκολα μετακινούνται.

Υπάγεται στις Εθελοντικές Οργανώσεις Μη Κερδοσκο-

πικού Χαρακτήρα  χωρίς κρατική επιχορήγηση. 

Οικονομικά στηρίζεται στις συνδρομές των μελών του,

σε δωρεές ευαισθητοποιημένων πολιτών, επιχειρήσεων

και ιδρυμάτων καθώς και στα έσοδα από εκδηλώσεις

που διοργανώνει.

Δεν αναλαμβάνουν επείγοντα περιστατικά ή ασθένειες

που χρειάζονται ίαση. 

Πιο συγκεκριμένα, σήμερα προσφέρουν δωρεάν:

― Νοσηλεία στο σπίτι 

― Εκπαίδευση των οικογενειών για τη φροντίδα του

ασθενή

― Ιατρο-νοσηλευτική υποστήριξη ευπαθών ομάδων 

― Κοινωνική αποθήκη φαρμάκων, ορθοπεδικών βοηθη-

μάτων και υλικών

― Στήριξη μοναχικού ασθενή στο νοσοκομείο

― Επιστημονικές εκδηλώσεις ενημέρωσης σε θέματα

υγείας

Οι εθελοντές γιατροί της «Νοσηλείας» πέρα από το ια-

τρικό κομμάτι του εθελοντισμού έχουν αναπτύξει τρεις

υπηρεσίες για να προσφέρουν ελπίδα και αγάπη σε

άπορα παιδιά, φτωχές οικογένειες και αποκλεισμένους

ανθρώπους.  Πολλοί κάνουν παρέα σε ασθενείς που δεν

έχουν κανένα δικό τους άνθρωπο, διαβάζουν μαζί βιβλία

και ανεβάζουν τη ψυχολογία τους!  

Νοσηλεύουν περίπου 50-60 ασθενείς το μήνα πραγμα-

τοποιώντας 1-3 επισκέψεις την εβδομάδα ανά ασθενή.

Πολλοί ασθενείς παρακολουθούνται για πολλά χρόνια

στα σπίτια τους και δεν χρειάστηκαν ξανά το νοσοκο-

μείο, ζώντας στο ζεστό οικογενειακό τους περιβάλλον.

Για πληροφορίες επικοινωνήστε: Τηλ.: 210 211 2395, 

e-mail: info@nosilia.org.gr  

http://www.nosilia.org.gr/
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. . . γ ια την υγειά μας

Με λίγα, απλά, λόγια..

Τί είναι οι αιμορροΐδες; 

Είναι αγγειακοί σχηματισμοί που περιβάλλονται από

συνδετικό ιστό και καλύπτονται από βλεννογόνο. Βρι-

σκονται στην έξοδο του παχέος εντέρου, στον πρω-

κτό. Υπάρχουν σε όλους τους ανθρώπους και

φυσιολογικά δεν εξέρχονται από τον πρωκτό. Είναι

τα λεγόμενα “μαξιλαράκια” και παίζουν ρόλο στην εγ-

κράτεια των αερίων και στην αποβολή των κοπράνων.

Τί είναι η αμορροϊδοπάθεια; 

Είναι η πρόπτωση των αιμορροΐδων από τον πρωκτό.

Αυτή είναι παθολογική κατάσταση και μπορεί να οδη-

γήσει σε περίσφιξη και στραγγαλισμό τους με αποτέ-

λεσμα την ισχαιμία, το “πρήξιμο”, τη φλεγμονή, την

αιμορραγία και φυσικά τον έντονο πόνο, που εμποδί-

ζει τον ασθενή να καθίσει, να περπατήσει και να αφο-

δεύσει.

Ποια είναι τα συχνότερα αίτια που προκαλούν αυτή

την πρόπτωση;

1) Χρόνια δυσκοιλιότητα,

2) Μακρόχρονο κάθισμα στην τουαλέτα (...και διάβα-

σμα)

3) Διαταραχές των κενώσεων (διαρροές εναλλάξ με

δυσκοιλιότητα),

4) Καθιστική ζώη

5) Αίτια που οδηγούν σε χρόνια δυσκοιλιότητα

(σκληρά τρόφιμα χωρίς κυτταρίνη και άφθονα υγρά,

φάρμακα σπασμολυτικά - ηρεμιστικά, άγχος, τουα-

λέτα χωρίς σταθερό πρόγραμμα, σπαστικό κόλον και

άλλες λιγότερο συχνές παθήσεις του εντέρου), 

6) Παρατεταμένη αυξημένη ενδοκοιλιακή πίεση (εγ-

κυμοσύνη, πυλαία υπέρταση - ασκίτης).

Τι πρέπει να κάνουμε όταν παρουσιαστεί αιμορροί-

δοπάθεια;

1) Εδρολουτρά με κρύο - χλιαρό νερό (συχνά),

2) Μάλαξη του αιμορροϊδικού όζου με το δάχτυλό

μας, αφού φορέσουμε γάντι και χρησιμοποιήσουμε

μαλακτική αναισθητική αλοιφή. Έτσι προσπαθούμε να

τον επαναφέρουμε στη φυσιολογική του θέση και να

άρουμε τον στραγγαλισμό του. Επαναλαμβάνουμε

την προσπάθεια αρκετές φορές την ημέρα μετά το

εδρολουτρό.

3) Χρήση αναισθητική αλοιφής πριν και μετά από τις

κενώσεις, 

4) Δημιουργούμε μαλακές κενώσεις με:

α) τρώμε λαδερά και βραστά γεύματα κατσαρόλας

β) τρώμε άφθονα πράσινα λαχανικά (ωμά ή βραστά)

με αρκετό ελαιόλαδο,

γ) πίνουμε άφθονα υγρά,

ε) λαμβάνουμε το parafine oil από το στόμα (δυο -

τρεις κουταλιές σούπας την ημέρα κατ’ ελάχιστον)

5) χρησιμοποιούμε εδρόλουτρο ή υγρά μωρομάντηλα

για την καθαριότητα μετά την κένωση (όχι χαρτί

τουαλέτας),

6) Χρησιμοποιούμε σκευάσματα αντιομοτοξικά με

βάση το podophyllum, την paeonia officinalis, το aes-

culus hyppocastanum, την arnica ή φάρμακα κλασσικά

κυρίως αντιφλεγμονώδη.

Τι πρέπει να κάνουμε για να αποτρέψουμε κατά το

δυνατόν τη δημιουργία της αιμορροίδοπάθειας;

1) Διατροφή όπως στην προηγούμενη παράγραφο 4,

2) “Εκπαίδευση) του γαστρεντερικού μας για καθημε-

ρινές, ή ημέρα παρά ημέρα, κενώσεις την ίδια πάντα

ώρα.

3) Σωματική άσκηση και όχι συνεχή καθιστική ζωή.

Εάν εργαζόμαστε καθιστοί κάνουμε συχνά διαλείμ-

ματα και συχνούς βηματισμούς. Αυτό παράλληλα θα

βοηθήσει και την κυκλοφορία του αίματος.

Με την συντηρητική αγωγή οι αιμορροΐδες θα μικρύ-

νουν σε μέγεθος, θα μειωθεί ο πόνος και ο ερεθισμός

του πρωκτού και συνήθως εξαφανίζονται γιατί επα-

νέρχονται στη φυσιολογική τους θέση μέσα στον

πρωκτό.

Οι συχνές υποτροπές τής νόσου θα έχουν ως αποτέ-

λεσμα να μικρύνουν αυτές, αλλά να μην επανέλθουν

πλήρως και να παραμείνουν σε μόνιμη πρόπτωση,

οπότε ερεθίζονται κατά τις κενώσεις και από την

τριβή με τα εσώρουχα. Τότε χρησιμοποιούμε αλοιφές

με βάση την Hamamelis virginiana, την arnica montana

και την chamomilla recutita. Τις αλοιφές αυτές χρησι-

μοποιούμε και στην οξεία φάση της φλεγμονής. Εάν

παρ’ όλα αυτά το πρόβλημα παραμένει, που είναι σχε-

τικά σπάνιο, τότε θα πρέπει να αφαιρεθούν με κάποια

από τις χειρουργικές μεθόδους που υπάρχουν και τις

οποίες θα αναπτύξουμε σε επόμενο άρθρο.

Μια συχνή επιπλοκή των αιμορροΐδων είναι η αιμορ-

ραγία, η οποία σπάνια είναι σημαντική, που να οδηγεί

σε αναιμία. Εάν παρά τη συντηρητική αγωγή που πε-

ριγράψαμε αυτή παραμένει, τότε θα πρέπει χειρουρ-

γικά να απολινωθούν (να συρραφούν).

Θα πρέπει να προσέξουμε γιατί κάθε αιμορραγία από

τον πρωκτό θα πρέπει να ελέγχεται από το γιατρό.

Υπάρχουν και άλλες παθήσεις που οδηγούν σε αιμορ-

ραγία, οι οποίες και αντιμετωπίζονται διαφορετιά.

Μεταξύ αυτών είναι και ο καρκίνος.

Επομένως, αλλαγή της διατροφής μας, αλλαγή των

καθημερινών συνηθειών μας θα οδηγήσει στη βελ-

τίωση της αιμορροϊδοπάθειας ή και στην οριστική

λύση του προβλήματος.

Η αιμορροϊδοπάθεια σε όσους κάνουν υγειινή δια-

βίωση είναι πολύ σπανιότερη.

Χρήστος Σκαρλάτος
Χειρουργός

ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ - ΟΖΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Αιμορροϊδοπάθεια

Πρόγραμμα Εκπαίδευσης 

& Αυτοδιαχείρισης για άτομα με

Ρευματικά Νοσήματα

Η Ελληνική Εταιρεία Αντιρευματικού Αγώνα

(ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α.) επαναλαμβάνει το Πρόγραμμα Εκπαί-

δευσης & Αυτοδιαχείρισης για άτομα με Ρευματικά

Νοσήματα, μετά από την μεγάλη απήχηση που είχε

στα μέλη. 

Το Πρόγραμμα ξεκινά στις 11 Ιανουαρίου 2018 και

ολοκληρώνεται στις 29 Μαρτίου 2018, ενώ η ομάδα

που θα αποτελείται από δώδεκα άτομα στο μέγιστο,

θα συναντιέται κάθε Πέμπτη, 16:00-17.30, στα γρα-

φεία της ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α.. Η συνάντηση διαρκεί 90

λεπτά και συντονίζεται από μέλη του συλλόγου που

έχουν τα ίδια κάποιο ρευματικό νόσημα και εμπειρία

σε καλές πρακτικές διαχείρισης, καθώς και από τον

ψυχολόγο-ψυχοθεραπευτή Σαμαρά Κωνσταντίνο. 

Πλην της συνάντησης γνωριμίας και της συνάντη-

σης ολοκλήρωσης, οι υπόλοιπες δέκα συναντήσεις

φιλοξενούν έναν εισηγητή με εμπειρία σε υπηρε-

σίες και δραστηριότητες που μπορούν να φανούν

χρήσιμες σε ένα άτομο με ρευματικό νόσημα (ρευ-

ματολόγος, φυσικοθεραπευτής, ψυχολόγος, εργο-

θεραπευτής, διατροφολόγος, φυσίατρος, ειδικοί

εκπαιδευτές- θεραπευτές κ.α.)

Για την εγγραφή σας στο Πρόγραμμα, μπορείτε να

καλείτε στη γραμματεία της ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α. στο 210

8847268, Δευτέρα με Παρασκευή 10:00- 16:00.
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Christmas Basketball

Camp του Πρωτέα 
Oι πόρτες του κλειστού γυμναστηρίου "Γ. Γεννηματάς"

άνοιξαν χριστουγεννιάτικα για το Christmas Basketball

Camp του Πρωτέα. Οι προπονητές του συλλόγου Ανθή Χα-

τζηγιακουμή, Χρυσοβαλάντη Τσομπανάκη, Κώστας Κουρ-

κουλάκος, Σοφία Αλεξοπούλου και Λένα Σωτηρίου

υποδέχτηκαν τους αθλητές και τις αθλήτριες που δήλωσαν

συμμετοχή στο Camp. Μέσα από ένα πλούσιο ασκησιολό-

γιο που επιμελήθηκαν οι  προπονητές του Πρωτέα Βούλας,

δόθηκε έμφαση στην ατομική, αμυντική και επιθετική, τε-

χνική και τακτική αλλά και στο παιχνίδι ένας ενατίον ενός.

Στο κλειστό της Βούλας (22.12.17)  βρέθηκε και ο διαιτη-

τής της Γ’ Εθνικής Ανδρών και της Α2 Γυναικών, Σταύρος

Τζίμης, ο οποίος μίλησε στα νεαρά παιδιά για τους βασι-

κούς κανονισμούς του μπάσκετ, το φίλαθλο πνεύμα και τη

φιλοσοφία της διαιτησίας γύρω από το άθλημα. Επίσης,

έδειξε χαρακτηριστικά παραδείγματα με μπάλα, βάζοντας

τους μικρούς αθλητές μέσα στις φάσεις, για να κατανοή-

σουν καλύτερα ό,τι τους εξηγούσε. Τα παιδιά άκουσαν

προσεκτικά, εκφράζοντας πολλές απορίες τους και προ-

καλώντας ευχάριστη εντύπωση με τις γνώσεις τους πάνω

στα θέματα κανονισμών.

Ο διαιτητής Σταύρος Τζίμης δήλωσε και ευχήθηκε: «Είναι
ιδιαίτερη χαρά και τιμή που με προσκαλέσατε στο εορτα-
στικό τουρνουά του συλλόγου σας! Δεσμεύομαι ότι θα
προσπαθήσουμε οι διαιτητές να κάνουμε το άθλημα πιο
όμορφο και θα δείχνουμε στον κόσμο ότι θα είμαστε κυ-
ρίως λειτουργικοί και όχι πρωταγωνιστές.
Καλή χρονιά εύχομαι, με υγεία, δημιουργικότητα και χωρίς
τραυματισμούς!»
«Η διοίκηση του Πρωτέα Βούλας και το προπονητικό τιμ
του συλλόγου, ευχήθηκε χρόνια πολλά και καλή χρονιά,
με υγεία για όλο τον κόσμο και τους αθλητές!»

Νέα οκτάδα μεταλλίων από

τους Ελληνες χιονοδρόμους

Συνεχίζουν τις πολύ καλές τους εμφανίσεις στο εξωτε-

ρικό οι Έλληνες χιονοδρόμοι. Οι αθλητές των αλπικών

αγωνισμάτων είχαν έναν εντυπωσιακό απολογισμό και

στους διεθνείς αγώνες που ολοκληρώθηκαν στο Μαυρο-

βούνιο και την Βουλγαρία. Οκτώ μετάλλια συνολικά, εκ

των οποίων 2 χρυσά, 3 ασημένια και 3 χάλκινα.  

Στο Κολαζίν του Μαυροβουνίου  οι Έλληνες πρωταθλητές

αγωνίσθηκαν (21-22/12)

στον διεθνή αγώνα, στην

γιγαντιαία τεχνική κατά-

βαση. Την πρώτη ημέρα

στην κατηγορία ανδρών

ο Γιάννης Αντωνίου κέρ-

δισε το χρυσό μετάλλιο

με νέα επίδοση (51, 10

βαθμούς FIS). Το ασημέ-

νιο μετάλλιο κέρδισε  ο

Γιάννης Πρώιος με μόλις

0,31 δεύτερα από τον πρώτο νικητή.

Στο ίδιο αγώνισμα η Μαρία-Ελένη Τσιόβολου και Μαρία

Σαμαρίνου κέρδισαν το χρυσό και αργυρό μετάλλιο αντί-

στοιχα με 0,19 δεύτερα διαφορά στον χρόνο.

Τη δεύτερη ημέρα ο Γιάννης Αντωνίου τερμάτισε στην 4η

θέση. Στις γυναίκες η  Μαρία- Ελένη Τσιόβολου και Μαρία

Σαμαρίνου ανέβηκαν στο βάθρο κερδίζοντας το αργυρό

και χάλκινο μετάλλιο αντίστοιχα.

• Στο Μπάνσκο της Βουλγαρίας (21-22/12) στο διεθνή

αγώνα τεχνικής κατάβασης ο Νίκος Τζιόβας κέρδισε δύο

χάλκινα μετάλλια.

Ολοκληρώθηκε  το 1ο Διενοριακό Πρωτάθλημα Σκάκι

που διοργάνωσε  ο Αθλητικός Οργανισμός «Αγιος

Νέστωρ» της Μητρόπολης Γλυφάδας, Ελληνικού,

Βούλας,  Βουλιαγμένης & Βάρης, σε συνεργασία με

τον Σκακιστικό Όμιλο «ΛΕΥΚΙΠΠΟΣ». Οι αγώνες έγι-

ναν στο Πνευματικό Κέντρο του Ιερού Ναού Κοιμή-

σεως Θεοτόκου Βούλας,  την Τετάρτη 3 Ιανουαρίου

2017. Οι συμμετέχοντες χωρίστικαν σε 2 κατηγορίες: 

α) Δημοτικά και β) Γυμνάσια-Λύκεια. 

Την γενική επίβλεψη, διαιτησία και την ηλεκτρονική

μηχανογράφηση των αγώνων είχαν οι Ευάγγελος

Ξαξίρης και Ανδρέας Λαγγούσης του Σκακιστικού

Ομίλου ΛΕΥΚΙΠΠΟΣ. Αξίζει να σημειωθεί, ότι στην αί-

θουσα βρίσκονταν καθ' όλη την διάρκεια των αγώνων

οι γονείς των παιδιών που συμμετείχαν. 

Τις απονομές έκανε ο εκπρόσωπος του Μητροπολί-

του Γλυφάδας, Ε. Β. Β. & Β. κ. Παύλου, ο Γραμματεύς

του Γραφείου Νεότητος και Υπεύθυνος του Αθλητι-

κού Οργανισμού Πρωτοπρεσβύτερος π. Αντώνιος

Χρήστου στους παρακάτω νικητές: 

Στην Κατηγορία Δημοτικά: 

1ος αναδείχθηκε ο Φραγκάκης Νικόλαος της Ενορίας

Αγίας Τριάδος Γλυφάδας, 

2ος ο Κουράφαλος Παναγιώτης της Ενορίας Αγίους

Παντελεήμονος Γλυφάδας και στην 

3η θέση υπήρξε ισοβαθμία με τους Παρνασσά Νίκο,

από την Ενορία Αγίου Παύλου-Αγίου Δημητρίου Άνω

Γλυφάδας και Καραφασούλη Νεκταρία, από την Ενο-

ρία Κοιμήσεως Θεοτόκου Βάρκιζας.

Στην Κατηγορία Γυμνάσια-Λύκεια: 

1ος αναδείχθηκε ο Παρνασσάς Παναγιώτης της Ενο-

ρίας Αγίου Παύλου-Αγίου Δημητρίου Άνω Γλυφάδας, 

2ος ο Αλεβιζόπουλος Νικόδημος της Ενορίας Κοιμή-

σεως Θεοτόκου Δικηγορικών Γλυφάδας και 

3ος ο Στεργιόπουλος Ιωάννης, της Ενορίας Πανα-

γίας Φανερωμένης Βουλιαγμένης.

1ο Διενοριακό Πρωτάθλημα Σκάκι 

Μητρόπολης Γλυφάδας, Ελληνικού και 3Β
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...στο κύλισμα της μπάλας

Διεθνείς επιτυχίες 

για τις Εθνικές υποδομών και γυναικών 

σε μπάσκετ και πόλο το 2017

Και τη χρονιά που μόλις πέρασε, για μια ακόμη φορά οι

επιτυχίες σε διεθνές επίπεδο όσον αφορά τα αντιπρο-

σωπευτικά δεν έλειψαν. Κυρίως μάλιστα και το 2017, αρ-

κετές εξ αυτών προήλθαν από τις εθνικές υποδομής,

γεγονός που έχει τη δική του βαρύτητα. Ειδικά όσον

αφορά σε επίπεδο εθνικών ομάδων και τις συγκεκριμέ-

νες κατηγορίες, είναι αξιοσημείωτο ότι μπάσκετ και

πόλο ήταν (επίσης) για μια ακόμη χρονιά τα αθλήματα

που πρωταγωνίστησαν στις διακρίσεις, με πρωταγωνί-

στριες των επιτυχιών τις εθνικές νέων των δυο αθλημά-

των. 

Συγκεκριμένα, αυτή του πόλο κατάφερε να φτάσει στην

κορυφή σε παγκόσμιο επίπεδο, ενώ η αντίστοιχη του

μπάσκετ πήρε το χρυσό στο πανευρωπαϊκό πρωτά-

θλημα.

Με επιχορηγήσεις... που παραμένουν ψίχουλα

Ωστόσο, οι επιτυχίες τόσο αυτών που έφτασαν στα

ψηλά, όσο και όσων αθλητών και εθνικών ομάδων κατά-

φεραν να διακριθούν χωρίς να ανέβουν σε βάθρο μεταλ-

λίων, αλλά κατέλαβαν σημαντικές θέσεις σε διεθνείς

διοργανώσεις πέραν των αγωνιστικών ζητημάτων, λαμ-

βάνουν και μεγαλύτερη βαρύτητα. Και αυτό γιατί έρχον-

ται σε μια εποχή, όπου και ο ελληνικός αθλητισμός

δέχεται εδώ και χρόνια τα χτυπήματα από τις κυβερνη-

τικές πολιτικές που έχουν εφαρμοστεί από τις μέχρι

τώρα κυβερνήσεις (ΠΑΣΟΚ, ΝΔ) και συνεχίζουν να

εφαρμόζονται από την παρούσα κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ -

ΑΝΕΛ. Πολιτικές που έχουν ως αποτέλεσμα την απα-

ξίωσή του μέσα από το συνεχιζόμενο πετσόκομμα των

επιχορηγήσεων προς τις ομοσπονδίες και τα Σωματεία

με διάφορες προφάσεις (π.χ. οικονομική κρίση), αλλά

και τη μετατροπή του σε πολυτέλεια για λίγους μέσω

της παράδοσής του στα ιδιωτικά συμφέροντα.

Ειναι χαρακτηριστικό πως τα ψίχουλα, που ονομάζονται

από τους κυβερνητικούς παράγοντες αθλητικές επιχο-

ρηγήσεις για τις αθλητικές ομοσπονδίες, δεν φτάνουν

ούτε να καλυφτούν τα ετήσια πάγια έξοδα, ενώ το πρό-

βλημα γίνεται μεγαλύτερο αφού και αυτά τα... ψίχουλα

στις περισσότερες των περιπτώσεων δίνονται με σημαν-

τική καθυστέρηση δυο και τριών χρόνων. Φυσικά, η όλη

πραγματικότητα έχει εξίσου σημαντικό αντίκτυπο,

καθώς είτε το όποιο κόστος σε αρκετές περιπτώσεις με-

τακυλίεται σε σωματεία, γονείς και αθλούμενους, είτε

υπάρχει η περίπτωση τα σωματεία να κατεβάζουν...

ρολά και οι γονείς να σταματούν τα παιδιά τους από τον

αθλητισμό. 

Και όλα αυτά την ώρα που πρόσφατα αρμόδιοι κυβερ-

νητικοί παράγοντες για τον αθλητισμό ανακοίνωσαν με

πομπώδη τρόπο ότι για το 2018 οι επιχορηγήσεις «δεν

θα μειωθούν», αλλά θα παραμείνουν στα επίπεδα της

προηγούμενης χρονιάς, πανηγυρίζοντας που τα... ψί-

χουλα θα παραμείνουν ψίχουλα.

ΜΠΑΣΚΕΤ

Χρυσό για Εθνική νέων, 

επιτυχία για τις γυναίκες

Στο χώρο του μπάσκετ η Εθνική νέων ανδρών (Κ20) ήταν

αυτή που σημείωσε τη μεγαλύτερη επιτυχία κατακτώντας

το χρυσό μετάλλιο στο αντίστοιχο Πανευρωπαϊκό Πρωτά-

θλημα, που έγινε στην Κρήτη. Ωστόσο σπουδαία παρουσία

είχε και η Εθνική γυναικών στο αντίστοιχο Ευρωμπάσκετ

με την 4η θέση, ενώ αξιόλογη ήταν και η πορεία της Εθνι-

κής Κ18.

Εθνική νέων (Κ20): Συνήθεια τα χρυσά

Ειδικά για την Εθνική νέων θα πρέπει να σημειωθεί πως

αυτή ήταν η τρίτη φορά που η συγκεκριμένη Εθνική ομάδα

φθάνει στην κορυφή της Ευρώπης, αφού αυτό έχει πραγ-

ματοποιηθεί το 2002 και το 2009. Παράλληλα, ειδικά η φε-

τινή ομάδα, που κέρδισε την πρωτιά, έχει καταφέρει να

κερδίσει μετάλλια και ως Εθνική παίδων και εφήβων τα

προηγούμενα χρόνια. Στον τελικό της διοργάνωσης η

Εθνική, με τεχνικό τον Ηλία Παπαθεοδώρου, επικράτησε

του Ισραήλ με 65-56 ανεβαίνοντας πανηγυρικά στην πρώτη

θέση του βάθρου. Αυτό ήταν το επιστέγασμα μιας σπου-

δαίας πορείας στη διοργάνωση καθώς είχαν προηγηθεί ση-

μαντικές επιτυχίες. Στον ημιτελικό η ελληνική ομάδα

«σκόρπισε» την κάτοχο του τίτλου, πρωταθλήτρια Ευρώ-

πης, Ισπανία, με 77-56 παίρνοντας το εισιτήριο για τον τε-

λικό. Σπουδαία ήταν και η νίκη επί μιας εξίσου σημαντικής

δύναμης στο άθλημα, της Λιθουανίας, της οποίας επικρά-

τησε με 76-72 για τα προημιτελικά κάνοντας μάλιστα σπου-

δαία ανατροπή από το -15.

Την τελική 12άδα που συμμετείχε στο Πανευρωπαϊκό απο-

τελούσαν οι: Γιάννης Αγραβάνης, Νίκος Δίπλαρος, Θεόδω-

ρος Καρράς, Αντώνης Κόνιαρης, Μιχάλης Λούντζης,

Ιάκωβος Μιλεντίγιεβιτς, Βασίλης Μουράτος, Διονύσης

Σκουλίδας, Διονύσης Τάταρης, Δημήτρης Φλιώνης, Βασίλης

Χαραλαμπόπουλος, Βασίλης Χρηστίδης.

Εθνική γυναικών: Στην 4η θέση 

και πολλαπλά κερδισμένη

Μπορεί το φινάλε της παρουσίας της Εθνικής γυναικών στο

Ευρωμπάσκετ της Τσεχίας το καλοκαίρι να άφησε μια γλυ-

κόπικρη γεύση, ωστόσο αυτό δεν μειώνει την καθ' όλα

σπουδαία παρουσία της ομάδας στη διοργάνωση. Φθάνον-

τας μέχρι τον μικρό τελικό, η Εθνική μπορεί να υπέστη εκεί

μια βαριά ήττα από το Βέλγιο με 78-45, ωστόσο η κατά-

κτηση της 4ης θέσης στην Ευρώπη αποτελεί τη μεγαλύτερη

επιτυχία της ομάδας και σε επίπεδο εθνικών συγκροτημά-

των στο γυναικείο μπάσκετ. Του μικρού τελικού είχε προ-

ηγηθεί η υπερπροσπάθεια των κοριτσιών του Κώστα

Κεραμιδά στον ημιτελικό κόντρα στην ισχυρή Γαλλία, από

την οποία ηττήθηκαν με 77-55. 

Μέχρι τότε τα κορίτσια του εθνικού συγκροτήματος είχαν

σημειώσει μια σειρά σημαντικών επιτυχιών κάνοντας αρκε-

τούς στην Ελλάδα να στρέψουν το βλέμμα τους στην

ομάδα. Σ’ αυτές συγκαταλέγονται οι νίκες επί της πρωτα-

θλήτριας Ευρώπης Σερβίας με 69-60 στην πρεμιέρα του ομί-

λου για την Α' φάση, της Τουρκίας με 84-55 για τα

προημιτελικά και αυτή επί της Ρωσίας με 62-58 για τους

«16».

Τη 12άδα που συμμετείχε στο Ευρωμπάσκετ αποτελούσαν

οι: Εβίνα Μάλτση, Στέλλα Καλτσίδου, Λολίτα Λύμουρα,

Ολγα Χατζηνικολάου, Αγγελική Νικολοπούλου, Αρτεμις

Σπανού, Αννα Σπυριδοπούλου, Εβίνα Σταμάτη, Κατερίνα

Σωτηρίου, Ελενα Τσινέκε, Στέλλα Φουράκη, Ελεάννα Χρι-

στινάκη.

Eθνική εφήβων (Κ18): 

Πέτυχε τον στόχο της

Με την αξιόλογη 7η θέση της τελικής κατάταξης έληξε η

πορεία της Εθνικής εφήβων Κ-19 στο Ευρωμπάσκετ της

Σλοβακίας. Ετσι πέρα από το γεγονός ότι η Εθνική μπήκε

εντός της οκτάδας της διοργάνωσης, κατάφερε παράλληλα

να πραγματοποιήσει και τον πρώτο στόχο της που ήταν η

παραμονή στην Α' κατηγορία του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Ετσι η παρουσία χαρακτηρίζεται επιτυχημένη για τους έφη-

βους του ελληνικού μπάσκετ και τον τεχνικό τους, Γιώργο

Βλασσόπουλο. Μάλιστα, η ομάδα προσπάθησε για το πα-

ραπάνω βήμα στον προημιτελικό με την Τουρκία, ωστόσο

υπέστη την ήττα με 81-63.

Η ομάδα: Παναγιώτη Βύρλα, Βασίλη Γάργαλη, Θανάση

Δομπρογιάννη, Γιώργο Δούβλη, Παναγιώτη Καλαϊτζάκη,

Γιώργο Καλαϊτζάκη, Γιώργο Καμπερίδη, Κώστα Καμπου-

ρίδη, Χάρη Λιούνη, Δημήτρη Μωραΐτη, Αλ. Πιλάβιο.

NIKOΣ

ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

Διακρίσεις στη σκιά της στυγνής πραγματικότητας του αθλητισμού

Στον Ολυμπιακό ο Γκαρσία

Αλλαγή σελίδας στο βιβλίο με τους προπονητές του

Ολυμπιακού. Ο 44χρονος Όσκαρ Γκαρσία αναλαμβάνει

την ευθύνη της τεχνικής ηγεσίας των ερυθρόλευκων αντί

του Τάκη Λεμονή. 

Επί του παρόντος η πειραϊκή εταιρία ανακοίνωσε το τέλος

της συνεργασίας της με τον Λεμονή, αλλά αύριο αναμέ-

νεται να έρθει στην Αθήνα ο Γκαρσία, με σκοπό να προ-

πονήσει τους παίκτες στο Ρέντη.  Στο ματς με την Λάρισα

θα βρίσκεται στον πάγκο ο Χρήστος Κόντης, ενώ ο Ισπα-

νός προπονητής θα αναλάβει και επισήμως από την προ-

σεχή Δευτέρα.

Ο Γκαρσία που προέρχεται από τη σχολή της Μπαρτσε-

λόνα και έχει δουλέψει σε Μακάμπι, Σάλτσμπουργκ και

Σεντ Ετιέν θα είναι ο τρίτος στη σειρά τεχνικός που θα

βρεθεί στον κόκκινο πάγκο σε αυτήν τη σεζόν.
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