
21ο €

Για το κράτος των Νοτιο-Σλάβων Σκοπιανών ή Σλα-

βομακεδόνων όπως αναφέρονταν πριν μισό αιώνα,

έχω γράψει επανειλημμένα. Ήλπιζα ότι δεν θα χρει-

αζόταν να ξαναγράψω, αλλά από τη μια οι πλέον

απίθανες κοσμοπολίτικες, «μοντέρνες», κουρασμέ-

νες, απερίσκεπτες απόψεις ενδοτι-

σμού κι απ’ την άλλη το αυριανό

συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη, με

υποχρεώνει να το ξανακάνω.

Τηλεγραφικά, λοιπόν, αύριο θα

είμαι εκεί, έστω νοερά!

Τους λόγους τους έχω εξηγήσει. Μ’

ενδιαφέρει πρωτίστως η ΕΙΡΗΝΗ

και βέβαια η διασφάλιση των εθνι-

κών παρακαταθηκών.

Η ειρήνη διασφαλίζεται με την αποφυγή και την
άρση αιτίων προστριβών.

Η ανοχή, η υποχωρητικότητα και κυρίως η ενδοτι-

κότητα «ανοίγει την όρεξη» και τη συντηρεί, για

διεκδικήσεις, απαιτήσεις, αρπακτικές διαθέσεις

στην πρώτη ευκαιρία. Και τότε οδηγείσαι αναπόφευ-

κτα ή στην παραχώρηση ή στην ρήξη.

Παράδειγμα: Η ενδοτικότητά μας έναντι της Τουρ-

κίας τη δεκαετία του ’50 και έναντι των «συμμάχων»

μας Αγγλοαμερικάνων «χάριν των υψηλών ιδεωδών
της Δύσεως» και άλλες τέτοιες μπούρδες οδήγησαν

στις συμφωνίες Ζυρίχης και Λονδίνου (Αβέρωφ –

Καραμανλή) με αποτέλεσμα να βάλουν οι Τούρκοι

πόδι στην Κύπρο, ως εγγυήτρια δύναμη, για μια

τουρκικής καταγωγής, μουσουλμανική μειονότητα

16% του συνόλου πληθυσμού, για να καταλήξουμε

στην εισβολή του Αττίλα 1 & 2, με συνέπεια την

απώλεια του 36% της Κύπρου και, και, και την εκ-

κρεμότητα για 44 χρόνια «επίλυσης» του Κυπρια-

κού. Συνέχεια στη σελ.2

του Κώστα 
Βενετσάνου

“H Eλλάς έχει δίκηο

για το όνομα”
Κίσσινγκερ

«Στόχο έχουν την απόσπαση τμήμα-
τος της Ελλάδος»

Στετίνιους

Στρατηγικής σημασίας
Συνεργασία

Δήμου 3Β και ΥΠΕΘΑ
Σελίδα 7

H καθυστερημένη 
εθνογένεση των Σκοπίων

γράφει ο Θεόδωρος Γεωργίου

Σελίδα 16

UNESCO: Η παγκόσμια

αναγνώριση του Ρεμπέτικου
Σελίδα 11

Τί μπορεί να κατασχέσει
η Εφορία

Γράφει ο Θρασ. Μίαρης, Φοροτεχνικός

Σελίδα 18

από το Ίδρυμα Δημοσιογραφίας

Αθανασίου Μπότση

Αγώνες 20 ετών επιβραβεύονται

Άνω Μαχαλάς
Κάτω Μαχαλάς

αλλά Μαχαλάς!!!

Τιμητική διάκριση στην ΕΒΔΟΜΗ



2 ΣΕΛΙΔΑ - 20  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018                                                                                                                                                                                                 ΕΒΔΟΜΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ 4641

ΠΑΠΑΓΟΥ 6 ΒΟΥΛΑ, 16673

Τηλ.: (210) 6030.655 - 8959.004 - Fax: 9658.949

www.ebdomi.com - e-mail: press@ebdomi.com

Ιδιοκτησία: Ηλέκτρα Βενετσάνου 

(Διακριτικός τίτλος)  

Ιδρυτής: Αννα Βενετσάνου

Εκδότης - Διευθυντής: Ηλέκτρα Βενετσάνου

Σύμβουλος Εκδοσης: Κώστας H. Βενετσάνος

-------

Διακίνηση εντύπου: Κώστας Κ. Βενετσάνος

ΕΚΤΥΠΩΣΗ:  NEWSPRESSHOLD

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

ΤΡΑΠΕΖA: ΕΘΝΙΚΗ 65600144193
GR 4601106560000065600144193

Η θέση της εφημερίδας - σε καμμιά περίπτωση - δεν

συμπίπτει οπωσδήποτε με τα ενυπόγραφα άρθρα.

Επιτρέπουμε την αναδημοσίευση κειμένων μας, με

την αναφορά στην ΕΒΔΟΜΗ και στο συντάκτη.

Συνέχεια από τη σελ. 1

Μια εκκρεμότητα που εγγυμονεί κινδύνους πολεμι-

κής σύρραξης.

Αν τώρα ξανα-υποχωρήσουμε με τους Σλάβους έποι-

κους – εισβολείς στο μακεδονικό βορρά, του 7ου

αιώνα, θα έχουμε άλλη μια εκκρεμότητα στα βόρεια

σύνορά μας, με προβλέψιμη συνέπεια τις προστριβές,

τις πιέσεις των «συμμάχων», «φίλων» και «εταίρων»

στο ΝΑΤΟ και την Ε.Ε., ή την ένοπλη ρήξη. Δηλαδή

πόλεμο λίγων ημερών (ή αναλόγως των βλέψεων των

«ισχυρών», εκτενέστερο) αίμα των παιδιών μας, που

δεν θα έχουν μεταναστεύσει εις την εσπερίαν κι αλ-

λαχού, νέες δεσμεύσεις, νέες υποχωρήσεις, νέες

απώλειες.

Και βέβαια, δεν θα ‘ναι τότε ο Τσίπρας και ο Μητσο-

τάκης και όσοι τους... διανθίσουν, αλλά κάποιοι άλλοι

που θα τους «καταριούνται», ενώ αυτοί εδώ, οι σημε-

ρινοί, θα λένε «εμείς καλά τα κάναμε, αλλά εξελίχ-
θηκαν κακά από τους κακούς διαδόχους».

Εμείς έναν «γεωγραφικό προσδιορισμό» δεχθήκαμε

οι καημένοι, ως ρεαλιστές, ειρηνιστές, σύγχρονοι,

παγκοσμιοποιητές, Ευρωπαϊστές, παρ’ όλα τα εμπό-

δια που μας έβαζαν διάφοροι «γραφικοί», «ακροδε-

ξιοί» - ακροδεξιός μωρέ είμαι εγώ; Κατασταλάξτε:

Κόκκινος ή μαύρος; Το ξεκαθαρίζω: Δεν θέλω ταμπέ-

λες.

Είμαι Άνθρωπος, όσο μπορώ πιο εξελιγμένος βιολο-

γικά και κοινωνικά, κι όσο μου επιτρέπουν οι αντικει-

μενικές συνθήκες και φυσικά, όσο ζω.

Είμαι Κοινωνικός και κοινωνιστής. Δεν είμαι μόνος·

δεν είμαι ερημίτης. Ζω στην κοινωνία και προσπαθώ

να ζω όσο μπορώ πιο κοινωνικά, μέσα από αντιθέσεις,

ανταγωνισμούς, διαγκωνισμούς, ανέντιμες μεθό-

δους, αλλά και συνεργασίες, αλληλοβοήθειες, αλλη-

λεγγύη...

Ζω στην κοινωνία και επιδιώκω να συμβάλλω στη βελ-

τίωση των ρυθμιστικών κανόνων της και γνωρίζω

καλά, έχω συνειδητοποιήσει ότι το ατομικό μου όφε-

λος βρίσκεται στο καλό του κοινωνικού συνόλου, του

οποίου αποτελώ αναπόσπαστο συνθετικό στοιχείο

του.

Κλείνω την διευκρινιστική παρένθεση και ξαναγυρίζω

στον «γεωγραφικό προσδιορισμό» που «είχαμε συμ-
φωνήσει όλοι» το 2008. Όχι εγώ και πολλοί άλλοι που

παραμένουμε «κολλημένοι» στο 1992, όταν και η

τότε ΕΟΚ (η νυν Ε.Ε.) είχε συμφωνήσει ομόφωνα στο

«ούτε ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ή παράγωγό του για τα ΣΚΟ-
ΠΙΑ», και τ’ ανέτρεψε ο Κ. Μητσοτάκης, υποσκάπτον-

τας την επιτυχία του Κων/νου Καραμανλή κατ’ ουσίαν

και του Ανδρέα Παπανδρέου και φυσικότατα του ελ-

ληνικού λαού – ιδιαίτερα του Μακεδονικού!

Τι πάει να πει «γεωγραφικός» προσδιορισμός; Ο πε-

ριγράφων τη γη και κατ’ επέκταση μέρος της γης. Δεν

παραπέμπει, δεν περιγράφει ιστορία και, πολύ περισ-

σότερο, ΔΕΝ «γράφει ιστορία».

Η ίδια η Μακεδονία ως σύνολο οθωμανικού διαμερί-

σματος στη νεότερη ιστορία (1912) είναι γεωγραφι-

κός προσδιορισμός, όπως είναι η Πελοπόννησος, η

Κρήτη, η Αττική κ.λπ., η Θράκη ...Ωπ! Η Θράκη είναι

Ανατολική και Δυτική. Και η μεν ανατολική ανήκει

στην Τουρκία, βάσει Συνθηκών, η δε δυτική στην Ελ-

λάδα. Αποτέλεσμα; Τουλάχιστον μέχρι πρότινος «τα
σύνορα της καρδιάς μας» να φτάνουν μέχρι την Κων-

σταντινούπολη, ενώ «τα σύνορα της καρδιάς» και σή-

μερα τού Ερντογάν να φτάνουν μέχρι τη δική μας,

δυτική Θράκη κι ακόμα πιο δώθε. Σας ρωτάω: Έχουμε

επίφοβη εκκρεμότητα ναι ή όχι; Και ως προς μεν την

Κωνσταντινούπολη, από 200 χιλιάδες Έλληνες το

1923 έχουν μείνει 3-4 χιλιάδες, μετά τα γεγονότα του

1955 οι δε «Έλληνες» (στρουθοκαμηλισμός) μου-

σουλμάνοι της Δυτ. Θράκης ξεπερνούν πιθανόν τις

120.000!

Πού είναι οι Έλληνες Μακεδόνες του Μοναστηρίου;

Κατά την ίδια έννοια λοιπόν, στο «βόρια» - εξυπα-

κούεται το «Νότια», στο «άνω» αντιστοιχεί το

«κάτω» και κατά το μάλλον, το άνω – κάτω.

Στο «νέα» το «παλιά», που οι «νέοι» ως ανακαινιστές

πιθανότατα θα επιδιώξουν να την «ανακαινίσουν»

ενώνοντάς τες!!!

Τις ευρηματικές ερμηνείες για το «νέα» (nova) τις αν-

τιπαρέρχομαι, γιατί δεν ψάχνουμε για ευφυολογή-

ματα, αλλά για λύση. Και λύση είναι μόνο η ξεκάθαρη,

χωρίς πονηρές σκέψεις. Κι επειδή πολλοί και καλο-

προαίρετοι προτείνουν μια «έντιμη λύση», μια τέτοια

θα ήταν, αφού δεν θέλουν αυτό που είχαν μέχρι το

1944, το «Βαρντάσκα Μπανόβινα» - και δεν απο-

φεύγω να πω - το CLAVOMAKEDONIA, αφού έχουν

τόσο καημό ν’ αποκτήσουν κοντά στη Σλαβική τους

υπόσταση και προέλευση, για την οποία δεν θα

έπρεπε να ντρέπονται, και τη χώρα που καταπάτησαν,

έμειναν και τους φιλοξενεί για 1300 χρόνια, τη μακε-

δονική γη – που δεν καλύπτει το σύνολο της έκτασης

της επικρατείας τους – αλλά με την προϋπόθεση ν’

αποβάλλουν κάθε υπόνοια αλυτρωτικής ή ιστορικής

διεκδίκησης.

Δεν έχουν καμμιά σχέση με την ιστορία της Μακεδο-

νίας και το Μέγα Αλέξανδρο ή τον Φίλιππο ή όποιον

και ότι άλλο, έδαφος ή σύμβολο. Κανένας δεν τους

εμποδίζει να τιμήσουν τον Χαν Κουμπέρ που τους

οδήγησε στην Ευρώπη και στα Βαλκάνια.

Τελειώνω με μια υπενθύμιση προς τους Αμερικανούς

και λοιπούς Ευρωπαίους:

1. Επίσημη θέση των ΗΠΑ που εκφράστηκε αμέσως

μόλις ο Τίτο μετονόμασε τη «Βαρντάσκα Μπανόβινα»

σε «Σοσιαλιστική Δημοκρατία της Μακεδονίας»,

μέσω του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ Stettinius

με το με αριθμό 868614/26/12/1944 έγγραφο; «...Η
αμερικανική κυβέρνηση θεωρεί δημαγωγία (δηλ.

Απάτη) την ύπαρξη “Μακεδονικού έθνους” και “Μα-
κεδονικής Συνείδησης”(...) οι ισχυρισμοί αυτοί δεν
εκπροσωπούν ούτε εθνική ούτε πολιτική πραγματικό-
τητα και στόχο έχουν την απόσπαση τμήματος της
Ελλάδος» (της ...Μακεδονίας που κατοικείται από Έλ-

ληνες)1.

2. Κίσσινγκερ, πρ. Υπουργός των ΗΠΑ: «Η Ελλάς
έχει δίκιο για το όνομα. Το λέγω αυτό γιατί εγώ ξέρω
ιστορία, που δεν ξέρουν οι Υπουργοί και αξιωματού-
χοι στην Ουάσινγκτον. Το ισχυρό όπλο της Ελλάδος,
είναι η Ιστορία».

―――――――
1. ΕΒΔΟΜΗ 27/12/2009: Νίκος Μάρτης, πρ. Υπουργός Μακεδονίας

– Θράκης.

Η Ελλάς έχει δίκηο 
για το όνομα

Ο Δήμος Μαρκοπούλου 

συνεδριάζει

O Δήμος Mαρκοπούλου καλεί στην 1η  Δημόσια - Ανοικτή

- Tακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, τη Δευ-

τέρα 22 Ιανουαρίουκαι ώρα 19:00, για συζήτηση και λήψη

απόφασης σε 43  θέματα της Ημερήσιας Διάταξης

Λεπτομέρειες: www.ebdomi.com/προσεχή γεγονότα.

“Υδροδυναμική” σχεδιάζοντας το περι-

βάλλον... Σελ. 4

Δημ. Δόγκας: Η θέση μου για τις
χρήσεις γης στη Βούλα Σελ. 6

Μανία και κατάθλιψη στο λόγο και
την τέχνη Γιάννης Κορναράκης Σελ. 8

Αστρονομία, Αστροφυσική και Αστρο-
λογία! Φαίδρα Φραγκομανώλη - Κοκκόλα Σελ. 9

Εξ ομαιχμίας και Συγκρητισμού άρ-
χεσθαι  Πέτρος Ιωαννίδης Σελ. 14

Βασιλόπιτα με την “Ακτιος” Σελ. 15

Διαφημιστικές πινακίδες. Βαριά πρό-
στιμα από  Δημόσιο &  ΟΤΑ Σελ. 18

Ακίνητα που δεν ηλεκτροδοτούνται

απαλλάσονται δημοτικών τελών ακόμη

και με μεταγενέστερη αίτηση Σελ. 19

Διαβάστε ακόμη
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Η πρώτη συνεδρίαση του δημοτικού Συμ-

βουλίου του Δήμου 3Β πραγματοποι-

ήθηκε την Δευτέρα 15/1/18 σε

πανηγυρικό κλίμα με το κόψιμο της παρα-

δοσιακής βασιλόπιτας, την οποία κόβει ο

εκάστοτε πρόεδρος του Δ.Σ. Φέτος την

έκοψε ο νυν πρόεδρος Νίκος Ψαλλίδας.

Πολλές οι ερωτήσεις προ ημερησίας από

τα έδρανα της αντιπολίτευσης μιας και

ήταν μεγάλο το διάστημα που δεν είχαν

συνεδριάσει.

Ανάμεσα στα ερωτήματα από συμβού-

λους ήταν και οι κατασκευές των καντι-

νών στο Μεγάλο Καβούρι. Οι επικεφαλής

παρατάξεων Δημ. Δόγκας, Θ. Ματόπου-

λος και ο ανεξάρτητος σύμβουλος Δ.

Κιούκης κατέθεσαν ερωτήσεις ότι γίνον-

ται μεγάλες κατασκευές στο Μ. Καβούρι.

O Σπ. Πανάς ανέφερε ότι το περιβαλλον-

τικό αρχαιολογαικό πάρκο πρέπει να ανα-

δειχθεί και τόνισε ότι όλο το διάστημα

που το έφτιαχνε οι καντινιέρηδες «με κα-
τηγορούσαν και με απειλούσαν».
Ο δήμαρχος Γρηγόρης Κωνσταντέλλος

απάντησε, αφού παρουσίασε δορυφορι-

κές εικόνες του χώρου και των κατα-

σκευών,  και έδωσε στοιχεία για την

πορεία τους.

Εξήγησε ότι το έργο έχει πάρει έγκριση

από τους αρμόδιους φορείς, όπως: Περι-

φερειακό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, διεύ-

θυνση ΟΡΣΑ (ρυθμιστικού σχεδίου του

Οργανισμού Αθήνας), Αποκεντρωμένη δι-

οίκηση, Επιτροπή Αρχιτεκτονικού Ελέγ-

χου της Περιφέρειας, Υπηρεσία Δόμησης

του Δήμου και είναι συμβατό με τα

ισχύοντα διατάγματα για τις χρήσεις και

τις επιτρεπόμενες κατασκευές για την

περιοχή του Μεγάλου Καβουριού που

βρίσκεται εκτός σχεδίου. 

Σε ότι αφορά το παρελθόν της περιοχής,

ο Δήμαρχος παρουσίασε αεροφωτογρα-

φίες της παραλίας ξεκινώντας από τον

Μάρτιο του 2008, οι οποίες έδειχναν τον

όγκο των κατασκευών, της πλακόστρω-

σης και των στεγάστρων που υπήρχαν.  

Για τις καντίνες έχουμε χύσει πολύ με-

λάνι εδώ και αρκετά χρόνια, από τις Δη-

μαρχιακές θητείες του δημάρχου Βου-

λιαγμένης Γρ. Κασιδόκωστα και πάντα τα

νέα ήταν προβληματικά, γιατί και παρά-

νομες επεκτάσεις έκαναν και με τις πλη-

ρωμές στο Δήμο είχαν θέματα... και μέχρι

σήμερα οι μισθωτές έχουν δικαστική διέ-

νεξη με το Δήμο χρωστώντας περί τα 3

εκατομμύρια ευρώ.

Θυμίζουμε ότι υπήρχαν τρεις καντίνες

όταν ανέλαβε και η παρούσα δημοτική

αρχή. Η μία κατεδαφίστηκε πριν ένα και

πλέον χρόνο. Ηταν πάνω στον αρχαίο

δρόμο που αποκαλύφθηκε. Οι επόμενες

δύο κατεδαφίστηκαν πρόσφατα με την

άμεση ανέγερση δύο νέων καντινών.

Είχε επιχειρήσει ο Γρ. Κασιδόκωστας να

τις μεταφέρει πάνω από τον παραλιακό

πεζόδρομο, αλλά τον σταμάτησε τότε η

αρχαιολογία.

Βέβαια, είναι λάθος να λέμε καντίνες

γιατί ποτέ δεν λειτούργησαν έτσι. Από

καντίνες έγιναν τεράστιες κατασκευές με

κακοτεχνίες και ασχήμια στο περιβάλλον,

που τις βραδυνές ώρες γίνονταν ρεστο-

ράν...

Σήμερα λοιπόν κατασκευάζονται δύο

καντίνες πάνω από το δρόμο, αρκετά με-

γάλες κατασκευές, με διαφορετικό υψό-

μετρο και σκαλοπάτια ένθεν και ένθεν.

Ο δήμαρχος προσπάθησε να εξηγήσει ότι

οι νέες καντίνες είναι μικρότερες και κα-

ταλαμβάνουν λιγότερα τετραγωνικά. Τό-

νισε ότι η συνολική δόμηση στην παραλία

είναι  246 τ.μ. Το εμβαδό των στεγά-

στρων είναι 210 τ.μ., η πλακόστρωση 485

τ.μ. και οι ομπρέλες που υπάρχουν σή-

μερα στην παραλία είναι περίπου 70. 

Συναθροιζόμενα τα τετραγωνικά κάλυ-

ψης με τις εγκαταστάσεις βλέπουμε ότι

είναι 941 τ.μ. χωρίς να υπολογίζεται η κά-

λυψη χώρου των 70 ομπρελών (αν μεί-

νουν τόσες).

Το θετικό είναι ότι οι καντίνες θα συνδε-

θούν με το αποχετευτικό δίκτυο ακαθάρ-

των της περιοχής καθώς και  τα W.C. και

τα αποδυτήρια που θα τοποθετηθούν στις

καντίνες, κάτι που δεν υπήρχε και θα

είναι ελεύθερα για το κοινό.

Επίσης θα αντικατασταθεί ο φωτισμός και

θα απαγορευθεί η κυκλοφορία τροχοφό-

ρων στον πεζόδρομο.

Οι παλιοί μισθωτές 

χρωστάνε εκατομμύρια

Το άξιο προσοχής είναι ότι ο Δήμος βρί-

σκεται σε δικαστική οικονομική διαφορά

της τάξεως των 3 εκατομμυρίων ευρώ

περίπου με την κοινοπραξία που είχε τις

καντίνες, η οποία έκλεισε.

Ο Δήμος προχώρησε σε νέο διαγωνισμό,

βρέθηκαν οι νέοι εκμισθωτές που υπέ-

γραψαν σύμβαση εκμίσθωσης για τις

νέες καντίνες που κατασκευάζονται.

Αλλά όλως περιέργως πάνω στις υπό κα-

τασκευή καντίνες υπάρχει περίτεχνη πι-

νακίδα η οποία γράφει: 

«ΣΥΝΤΟΜΑ ΠΑΛΙ ΚΟΝΤΑ ΣΑΣ

Φυσάει «Μαΐστρος» Θαλασσάκι μου...

Σας περιμένουμε στο νέο περιβάλλον»

Ο καθένας που θα διαβάσει αυτή την πι-

νακίδα, δεν μπορεί παρά να σκεφθεί ότι

στις νέες καντίνες μπαίνουν οι ίδιοι πα-

λιοί εκμισθωτές, που όπως γράφουμε

χρωστάνε πολλά εκατομμύρια στο Δήμο.

Πώς είναι δυνατόν να συμβαίνει αυτό,

όταν μάλιστα επιχειρηματίας που χρω-

στάει στο δημόσιο δεν μπορεί να συμμε-

τέχει σε διαγωνισμούς; 

Ίσως μας το πει η Πυθία...

Το δήμαρχο που ρωτήσαμε, δεν ήταν σε

θέση να μας απαντήσει, καθ’ ότι οι νόμοι

έχουν πολλά παραθυράκια...

Εμείς πιστεύουμε ότι για άλλη μια φορά

ο Δήμος, δηλαδή οι δημότες, γιατί αυτοί

πληρώνουν θα βρεθεί πάλι χαμένος. Τα

χρήματα που του χρωστάνε δεν θα τα

πάρει ποτέ και κάποιοι ποντικοί θα έχουν

εισχωρήσει και πάλι στο τυρί...

Κατά τα άλλα όταν ολοκληρωθούν οι νέες

καντίνες και λειτουργήσουν πιστεύουμε ότι

θα έχει άλλη εικόνα το Καβούρι. 

Αννα Μπουζιάνη

Νέες καντίνες στο Μεγάλο Καβούρι  
Κρίσεις και επικρίσεις
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''Χειραγώγηση του Νου''

O Master Illusionist Κωνσταντίνος Σιουρούνης πα-

ρουσιάζει για ΠΡΩΤΗ φορά στην Ελλάδα την ''Χει-
ραγώγηση του Νου'', στον πολυχώρο VAULT. Μια

διαδραστική παράσταση όπου πρωταγωνιστής είσαι

εσύ, o θεατής! Από την Κυριακή 28 Ιανουαρίου έως

την Κυριακή 1 Απριλίου 2018, κάθε Κυριακή στις

21:15 στον Πολυχώρο VAULT. Αυστηρώς Ακατάλ-

ληλη για Ανηλίκους!

10 ΠΡΑΞΕΙΣ φτιαγμένες να χειραγωγήσουν (παί-

ξουν με) το μυαλό ενός ολόκληρου κοινού ισορρο-

πώντας περίτεχνα μεταξύ συνειδητού και

υποσυνείδητου.

Σε κάθε ΠΡΑΞΗ επιλέγονται τυχαία άτομα από το

κοινό, πρωταγωνιστώντας σε ένα περίτεχνο σενά-

ριο, σχεδιασμένο να αποπροσανατολίσει τη σκέψη

σου και να σε μαγέψει με τον πιο ιδιαίτερο τρόπο.

Ανεξήγητο, Γέλιο, Μυστήριο, Μαγεία...

Για ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ σε παράσταση ...μαγείας ΠΑΓΚΟ-

ΣΜΙΩΣ μια πράξη, ένα ξάφνιασμα (ένα act) που θα

δοκιμάσει τα ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΟΡΙΑ, ξεπερνά το λογικό

και σου κόβει την ανάσα! (Λόγω επικινδυνότητας και

επίπεδου δυσκολίας αυτής της πράξης η κάθε πα-

ράσταση μπορεί να είναι και η τελευταία).

Υπάρχει ελεύθερη επιλογή;

Μπορούν οι αποφάσεις σου να επηρεάσουν το

τέλος ή είναι ήδη γραμμένο;

Εσύ είσαι ο πρωταγωνιστής! Ποιός όμως γράφει το

σενάριο;

“Το μυαλό μπορεί να παίξει περίεργα παιχνίδια.
Χρειάζεται μόνο ένα ερέθισμα για να χάσουμε έστω
και στιγμιαία την επαφή μας με την πραγματικό-
τητα”, γράφει Κων/νος Σιουρούνης.

*Μετά την έναρξη της παράστασης δεν επιτρέπεται

η είσοδος στην αίθουσα.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 80' (χωρίς διάλειμμα)

Πολυχώρος VAULT THEATRE PLUS

Μελενίκου 26, Γκάζι, Βοτανικός

Πλησιέστερος σταθμός μετρό: Κεραμεικός (8' περί-

που με τα πόδια)

Κρατήσεις: 213 0356472 / 6949534889

Η Αστική Μη κερδοσκοπική Εταιρεία

«ΔΕΝ ΛΗΣΜΟΝΩ», με αφορμή την

Διεθνή Ημέρα Μνήμης για τα θύματα

του Ολοκαυτώματος διοργανώνει έκ-

θεση φωτογραφίας με τίτλο «Δεν λη-
σμονώ …μία εικόνα χίλιες λέξεις».

Η έκθεση, που θα πραγματοποιηθεί

στο Ζάππειο Μέγαρο από τις  27 έως

τις 31 Ιανουαρίου 2018, είναι βασι-

σμένη στη περίοδο της Γερμανικής

Κατοχής ενώ θα υπάρχει ειδικό αφιέ-

ρωμα στην ένωση μαρτυρικών χωριών

και πόλεων της Ελλάδας. 

Στο πλαίσιο της έκθεσης θα παρουσια-

στούν στο κοινό περισσότερα από 350

φωτογραφικά ντοκουμέντα της επο-

χής καθώς και πάνω από 100 φωτο-

γραφικά ντοκουμέντα από διάφορες

χώρες της Ευρώπης. Μέσα από τις ει-

κόνες ο θεατής θα έχει την ευκαιρία

να έρθει αντιμέτωπος με μία ρεαλι-

στική απεικόνιση των δεινών που υπέ-

στη τόσο ο ελληνικός λαός όσο και οι

υπόλοιποι λαοί της Ευρώπης. 

Επίσης θα παρουσιαστούν στο κοινό,

δέκα ασπρόμαυρα έργα του Βασίλη

Προκόπου με θέμα οι «Οι μάνες της
Κατοχής».

Σκοπός της έκθεσης είναι να φωτίσει

την σκοτεινή εκείνη περίοδο και να

αποτίσει τον δέοντα φόρο τιμής στα

θύματα των γερμανικών θηριωδιών,

στους αφανείς ήρωες που θυσιάστη-

καν για την πατρίδα και την ελευθερία. 

H τελετή έναρξης,  είναι προγραμμα-

τισμένη για το Σάββατο 27 Ιανουαρίου

2018 και ώρα 7μ.μ στο Ζάππειο Μέ-

γαρο.  

Η έκθεση  θα διαρκέσει από τις 27 έως

τις 31 Ιανουαρίου. Ώρες λειτουργίας:

10:00-20:00. 

«Δεν λησμονώ …μία εικόνα χίλιες λέξεις»

«Υδροδυναμική: 
σχεδιάζοντας το περιβάλλον μέσα

από την Εκπαιδευτική 

Ρομποτική...»

Έχουμε τη χαρά να σας προσκαλέσουμε στην εκδήλωση

«Υδροδυναμική: Νεαροί μαθητές σχεδιάζουν για το περι-
βάλλον μέσα από την Εκπαιδευτική Ρομποτική, την
Έρευνα & την Τεχνολογία», η οποία θα πραγματοποιηθεί

την Κυριακή 21 Ιανουαρίου 2018 στην Αίθουσα Ιωνία,

Λεωφ. Κων/νου Καραμανλή 18 (δίπλα στο Δημαρχείο), στις

10.00 π.μ.

Σκοπός της εκδήλωσης είναι η γνωριμία με τον διαγωνισμό

Εκπαιδευτικής Ρομποτικής, Έρευνας και Τεχνολογίας

FIRST®LEGO®League που θα πραγματοποιηθεί στις 17

Φεβρουαρίου στον χώρο της Hellexpo Maroussi, η παρου-

σίαση του σχεδίου εργασίας της ομάδας αγωνιστικής ρομ-

ποτικής “the Robots Crew” (Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων

1ου Γυμνασίου Βούλας), καθώς και των σχεδίων άλλων

ομάδων που θα θελήσουν να λάβουν μέρος στην εκδή-

λωση.

Στα πλαίσια του φετινού διαγωνισμού FIRST® LEGO®

League HYDRO DYNAMICS οι ομάδες καλούνται να πα-

ρουσιάσουν καινοτόμες ιδέες περιβαλλοντικής διαχείρισης

του νερού. Συγκεκριμένα η ομάδα μας θα σας παρουσιάσει

την καινοτόμο πρότασή της για τη βελτίωση των μονάδων

αφαλάτωσης που χρησιμοποιούνται στην επίλυση των προ-

βλημάτων ύδρευσης σε νησιά.

Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων 1ου Γυμνασίου Βούλας

Tα ιστορικά Μνημεία
είναι κοινά αγαθά

Η Εναλλακτική δράση οργανώνει ομιλία στην Πνευματική

Εστία της Βούλας (Αγ. Ιωάννου), την Κυριακή 21 Ιανουα-

ρίου και ώρα 11 το πρωί με θέμα: «Tα ιστορικά Μνημεία
είναι κοινά αγαθά». Θα μιλήσουν μέλη της “Σύμπραξης

για τα Ιστορικά Μνημεία” 

Άκης Σαββόπουλος, ιστορικός 

Δανάη Μπογιατζή, συντονίστρια ομάδων για τα ιστορικά

μνημεία του Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης

Θοδωρής Παντελάδης, μέλος της Ανοιχτής Συνέλευσης

Γκύζη- Πολυγώνου. Συντονίζει ο Μάκης Σταύρου, Ιστορικός 

Κάλεσμα σε δεντροφύτευση 

Η Ενιαία Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Δήμου Σαρωνικού καλεί στις 27 Ιανουαρίου 2018, ημέρα

Σάββατο και ώρα 10:30 πμ. στο Μαύρο Λιθάρι Αναβύσσου

για δενδροφύτευση και περιποίηση δέντρων. 

• Ώρα έναρξης δράσης 10:30 πμ.

• Ώρα λήξης δράσης 12:30 μμ.

Τόπος συνάντησης για την έναρξη και τη λήξη της δράσης

στο Μαύρο Λιθάρι απέναντι από την ταβέρνα «ΨΑΡΟΥ».

“Τηλ-Επικοινωνιες. Από τις
φρυκτωρίες στους δορυφόρους''

Ο Αττικος Πνευματικος Ομιλος Γλυφαδας  οργανώνει

την βδομαδιάτικη συνάντηση με θέμα: “Τηλ-Επικοινω-

νιες. Από τις φρυκτωρίες στους δορυφόρους''., με ομι-

λητή την Πέμπτη 18 Ιανουαρίου 2018 στις 7μ.μ., στο

Ξενοδοχείο “OASIS Hotel Apartements”  Λεωφ. Ποσει-

δώνος 27, Γλυφάδα,  (Τηλ. 2108941662, 2108940495).

Έναρξη 7.30 μμ. – Λήξη 9.30 μμ.

Είσοδος, τιμή προσφοράς του Ξενοδοχείου 5€ ανα

άτομο. Διατίθενται καφές, τσάϊ, αναψυκτικά.

Ρομαντισμός: Το πιο όμορφο 
παραμύθι της Λευτεριάς

Το Φιλολογικό καφενείο της οργανώνει εκδήλωση, τη Δευ-

τέρα 22 Ιανουαρίου 2018, ώρα 6,30 μ.μ. στον Πολυχώρο

“Artville”, (Ιάσονος 5, Καραπάνου Γλυφάδα, τηλ 210

9627204), με θέμα: Ρομαντισμός: Το πιο όμορφο παραμύθι
της Λευτεριάς.
Ομιλήτρια η ιστορικός Θέλγη Καταχανάκη.

Με την ευκαιρία αυτή θα κόψουμε και την βασιλόπιττα.
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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.«Bachelor 2»

Το Δημοτικό Κινηματοθέατρο Μαρκοπούλου «Άρτε-

μις», παρουσιάζει  τη συνέχεια της ελληνικής κωμι-

κής ταινίας  «Bachelor 2», από την Πέμπτη 18, έως

και την Τετάρτη, 24 Ιανουαρίου 2018.

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

Σκηνοθεσία: Γιάννης Παπαδάκος
Ένας φίλος παντρεύεται, άρα μία νέα ευκαιρία για bachelor
party προκύπτει...! Ο γάμος όμως θα γίνει στην Κρήτη και
οι Σφακιανοί συγγενείς της νύφης δεν αστειεύονται. Νέοι
φίλοι αλλά και εχθροί θα ενταχθούν στην παρέα, θα αντι-
μετωπίσουν Κρητικές βεντέτες αλλά και τις συνέπειες του
πιο επικού bachelor party.
Γενική είσοδος: 7 €. Κάθε Τετάρτη, δυο εισιτήρια στην

τιμή του ενός!

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

Ετήσιος χορός με το Σύλλογο  

Μανιατών Νοτίων Προαστίων

Ο Σύλλογος  Μανιατών Νοτίων Προαστίων σας

προσκαλεί  να  διασκεδάσετε στον  Ετήσιο  χορό

του και την κοπή της πίτας,  που  θα πραγματοποι-

ηθεί το  Σάββατο  27  Ιανουαρίου  2018  και ώρα

20.30  στην  ταβέρνα  «ΤΑ ΛΙΘΑΡΙΤΣΙΑ» Γούναρη

42 & Ιασωνίδου,  Άνω  Ελληνικό  Τηλ.  210 9619193

• Πληροφορίες : Π.Μουρελάτου κιν. 6942465860    

Γ.Πιερράκος   κιν. 6932766111

Τηλ/Fax Συλλόγου: 210 8952022 

Ο μαγικός κόσμος των 

οργάνων στο Μέγαρο!

Τον μαγικό κόσμο των οργάνων της ορχήστρας θα

γνωρίσουν οι νεαροί φίλοι του Μεγάρου μέσα από

δύο διάσημα έργα, Οδηγός νέων για την ορχήστρα
του Μπρίττεν και τον Πέτρο και τον Λύκο του Προ-

κόφιεφ, που παρουσιάζονται στη διασκεδαστική

πρωινή συναυλία της Κυριακής 28 Ιανουαρίου 2018

στην Αίθουσα Χρήστος Λαμπράκης (11:30 π.μ.) με

τη σύμπραξη της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών: με

τη βοήθεια των μουσικών και του μαέστρου της

Βλαδίμηρου Συμεωνίδη αλλά και του ηθοποιού Τη-

λέμαχου Κρεβάικα σε ρόλο αφηγητή.   

Βασιλόπιτα με το Σύνδεσμο 

Οικιστών περιοχών Αλυκού

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Οικιστικών

Περιοχών Αλυκού και γύρω περιοχών, προσκαλεί

στην εκδήλωση για την κοπή της Πρωτοχρονιάτικης

πίτας, την Κυριακή  28 Ιανουαρίου 2018 στις 11:30

το πρωί, που θα γίνει στο Πολιτιστικό  Κέντρο, επί

της οδού Λ. Αγ. Μαρίνας.

«Σας περιμένουμε για να ανταλλάξουμε ευχές και

να συνεχίσουμε τον αγώνα για μια πιο ανθρώπινη

και ομορφότερη συνοικία».

Με εκτίμηση για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο  Πρόεδρος Η  Γ.Γραμματέας        

Αντώνης Πουλάκης Μαρία Κορομηλά       

Οι Φίλοι του ΠΙΚΠΑ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου “Φίλοι του

ΠΙΚΠΑ”, προσκαλεί στην κοπή της  Πρωτοχρονιάτι-

κης πίτας του, την Τρίτη 23-1-2018 και ώρα 18:00,

στο Ξενοδοχείο OASIS (Λεωφ. Ποσειδώνος 27,

Γλυφάδα 16675).

Θα ακολουθήσει η ετήσια Γενική Συνέλευση του

Συλλόγου. Η βραδιά είναι προσφορά του Συλλόγου.

2ο Σύστημα Ναυτοπροσκόπων

Βούλας Π.Ε. Νοτίου Αττικής

Το 2ο Σύστημα Ναυτοπροσκόπων Βούλας προσκα-

λεί στην κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας του το

Σάββατο 20 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 18:00, στην

Εστία του Συστήματος Νηρέως & Διός (εντός γη-

πέδου μπάσκετ), Βούλα.

Η “ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΟΥΛΗΣΗ” 
Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης

Η Δημοτική Βούληση του Δήμου 3Β, προσκαλεί

στην εκδήλωσης κοπής της πρωτοχρονιάτικης

πίτας, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 28

Ιανουαρίου 2018 στις 6 μ.μ. στο Vive Mar (Κ. Καρα-

μανλή 18, Βούλα, δίπλα από το Δημαρχείο).

To “Kαλλιτεχνόραμα” Γλυφάδας

Στις 28 Ιανουαρίου ημέρα Κυριακή στις 8 το βράδυ,

σας περιμένουμε στην κοπή της Πρωτοχρονιάτικης

Πίτας μας στην ΓΛΥΦΑΔΑ - ΓΟΥΝΑΡΗ 85 - στο

JACKS LOUNGE.

Θα ήταν ιδιαίτερη χαρά και τιμή για εμάς να μας

ενημερώνατε νωρίτερα για την παρουσία σας.

Tηλ. επικ. 6981087117  (νέα έδρα Σ.ΒΕΜΠΟ 22)

Σύλλογος Γυναικών “Ιωνίδες”

Ο Σύλλογος Γυναικών “Ιωνίδες” προσκαλούν στα εγκαί-

νια του γραφείου τους, στο Εμπορικό Κέντρο Πικερ-

μίου, όπου θα γίνει και η κοπή της πρωτοχρονιάτικης

πίτας, την Κυριακή 21 Ιανουαρίου, ώρα 6 μ.μ. 

Βασιλόπιτες!!!«Κρίσεις Πανικού»

Διάλεξη με θέμα: «Κρίσεις Πανικού» διοργανώνει

την Τετάρτη 17 Ιανουαρίου στις 19.00 η Κοινωνική

Υπηρεσία του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

στην αίθουσα της Πνευματικής Εστίας Βούλας (Ζε-

φύρου 2).

Ομιλήτριες στη διάλεξη θα είναι οι εθελόντριες ψυ-

χολόγοι:   Εύη Βασιλείου και η  Ασημίνα Ευκαρπί-

δου.

Η είσοδος είναι ελεύθερη

Εξωραϊστικός- Εκπολιτιστικός Σύλλογος

Κίτσι Κορωπίου και Πέριξ  “ΑΝΟΙΞΗ”

Συνεστίαση με βασιλόπιτα

Καλούμε  όλα  τα  μέλη  του  καθώς  επίσης  και  όλους

τους  κατοίκους  στο  Κίτσι  Κορωπίου στην  ΚΟΠΗ ΤΗΣ

ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗΣ ΠΙΤΑΣ που  θα  πραγματοποιηθεί

στην  ταβέρνα  ΜΟΥΡΙΑ  το Σάββατο 3-2-2018 στις 12  το

μεσημέρι.

Θα  ακολουθήση  φαγητό-μουσική-χορός-δώρα  και  εκπλή-

ξεις  σε  εορταστική  ατμόσφαιρα. Δηλώσεις  συμμετοχής

και  πληροφορίες  στα  τηλέφωνα  693680247-6936525262.

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

Β. ΚΑΡΠΟΥΖΑΣ Ι. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
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Οι χρήσεις γης στη Βούλα

δεν πρέπει να αλλάξουν

Με αφορμή την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης (18.12.17) για την τρο-

ποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου στο κέντρο Βού-

λας και τη νομιμοποίηση των υφιστάμενων χρήσεων

γης, ο Δημοσθένης Δόγκας, επικεφαλής της “Δημο-

τικής Βούλησης”, δήλωσε τα εξής: “Η ιστορία της
Βούλας είναι μια ιστορία πολεοδομικής αυθαιρεσίας.
Οι ίδιες οικογένειες που πρωταγωνιστούσαν στο εμ-
πόριο γης και την εκμετάλλευσή της από τη δεκαετία
του 1920 και μετά, διαχρονικά βρίσκονταν και στις
δημοτικές διοικήσεις.  
Σήμερα, αρκετές δεκαετίες μετά το χαρακτηρισμό
της Βούλας ως Κηπούπολης, έχει παγιωθεί μια κατά-
σταση υπέρβασης των επαγγελματικών χρήσεων
που επιτρέπονταν αρχικά στο κέντρο της Βούλας,
στη Λεωφ. Βασ. Παύλου. 

Κρίνοντας ότι η πλατεία είναι
θετικό που λειτουργεί με το ση-
μερινό μοντέλο, εξυπηρετών-
τας τους κατοίκους και
συγκρατώντας τους εντός του
Δήμου μας, εκτιμούμε ότι ήρθε
η στιγμή να καταγράψουμε επι-
σήμως τις υφιστάμενες επαγ-
γελματικές χρήσεις. Αυτή η

τακτοποίηση θα ξεκαθαρίσει το θολό τοπίο που κυ-
ριαρχούσε μέχρι σήμερα, όπου όλα απαγορεύονταν
αλλά με έναν μαγικό τρόπο, όλα επιτρέπονταν ταυ-
τόχρονα. Σε αυτή την ασάφεια έβρισκαν χώρο εξυ-
πηρετήσεις και πελατειακές σχέσεις που ρύθμιζαν
τελικά το δημόσιο χώρο. 
Η θέση μας λοιπόν είναι ξεκάθαρη: Ναι στις υφιστά-
μενες επαγγελματικές χρήσεις. Ούτε μία παρα-
πάνω”.

Η θέση μου στη συνεδρίαση του Δ.Σ.:

“Αν κάποιος ήταν και είναι αντίθετος με την αλλαγή χρή-

σεων γης ειδικά στη Βούλα, αυτός είμαι εγώ. Μην ξεχνάμε

ότι όταν ο παππούς μου και ο πατέρας μου έκαναν τη Βούλα

κοινότητα και όρισαν ότι θα είναι κηπούπολη, μια από τις

πολύ λίγες στη χώρα, αυτό σήμαινε ότι θα λειτουργούν

λίγες επιχειρήσεις για την εξυπηρέτηση των κατοίκων.

Πριν από μια δεκαετία περίπου μάθαμε διά του Τύπου ότι
στο κέντρο της Βούλας, από τη Ζεφύρου ως τη Διγενή, λει-
τουργούσαν 220 επιχειρήσεις οι οποίες ήταν παράνομες.
Από τότε δεν έγινε καμία κίνηση, ούτε για να κλείσουν
ούτε για να τακτοποιηθούν, επί όλων των προηγούμενων
διοικήσεων.
Αυτή τη στιγμή πράγματι υπάρχει ο φόβος το Συμβούλιο
της Επικρατείας με αποφάσεις του να ανοίξει την Κερκό-
πορτα και να επιτρέψει ακόμη και καζίνο ή βενζινάδικα
στην πλατεία. 
Θα συμφωνήσω στην εισήγηση, στο βαθμό που είναι τα-
κτοποιητικού χαρακτήρα και βέβαια, όπως σημείωσα και
κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, συ-
ναινώ μόνο για το κομμάτι της Λ. Βασ. Παύλου, από την
οδό Ζεφύρου ως την οδό Διγενή και μόνο για το είδος των
επιχειρήσεων που λειτουργούν αυτή τη στιγμή. Δεν συμ-

φωνώ να γίνουν πάρκινγκ”.

Σε λειτουργία βρίσκεται από 15 Δε-

κεμβρίου ‘17 το Κέντρο Κοινότητας

του Δήμου Σαρωνικού, το οποίο στε-

γάζεται στο Δημαρχιακό Μέγαρο

(Ρήγα Φεραίου) στα Καλύβια στελε-

χωμένο από δύο κοινωνικούς λει-

τουργούς. 

Λειτουργεί από Δευτέρα ως Παρα-

σκευή, από τις 08.00 ως τις 16.00. 

Σκοπός του Κέντρου Κοινότητας

είναι η υποδοχή, η ενημέρωση και η

παροχή ψυχοκοινωνικής υποστήρι-

ξης σε πολίτες και ιδιαίτερα σε

όσους ανήκουν σε ευάλωτες κοινω-

νικές ομάδες, καθώς και η συνεργα-

σία με τις λοιπές κοινωνικές δομές

και υπηρεσίες του Δήμου Σαρωνικού. 

Οι υπηρεσίες του Κέντρου Κοινότη-

τας αναπτύσσονται σε τρεις άξονες:

α. Υποδοχή, ενημέρωση και υποστή-

ριξη των πολιτών, β. Συνεργασία με

υπηρεσίες, φορείς και δομές παρο-

χής υπηρεσιών κοινωνικής προστα-

σίας και γ. Παροχή υπηρεσιών που

αποσκοπούν στη βελτίωση του βιοτι-

κού επιπέδου των πολιτών και δια-

σφαλίζουν την κοινωνική ένταξη των

ωφελούμενων.  

«Με την ίδρυση και λειτουργία του
Κέντρου Κοινότητας, κάνουμε ένα
ακόμη σημαντικό βήμα για την ενί-
σχυση των κοινωνικών δομών του
Δήμου μας, με σκοπό την προστασία
και στήριξη των συμπολιτών μας που
χρειάζονται βοήθεια» ανέφερε σχε-

τικά ο Δήμαρχος Σαρωνικού, κ. Γιώρ-

γος Σωφρόνης. 

Η ίδρυσή του εντάσσεται στο Περι-

φερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Αττικής, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014

– 2020 που συγχρηματοδοτείται από

το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Το σεμινάριο Οινογευσιγνωσίας

της «ΧΡΥΣΗΣ ΤΟΜΗΣ» που έχει

γίνει πλέον θεσμός, θα υλοποιηθεί

και φέτος με ανανεωμένη ύλη. Ει-

σηγητές του θα είναι ο Γιώργος

Λούκας- Sommelier/Ιδρυτής της

Genius in Gastronomy και  η  ομάδα

της  Genius in Gastronomy.

Η έναρξη του σεμιναρίου θα γίνει

την Παρασκευή 19 Ιανουαρίου

2017, ώρα 19:30 και τα μαθήματα

θα συνεχιστούν και τις τρεις επό-

μενες Παρασκευές (26/1 & 2/2 και

9/2). Το σεμινάριο θα διεξαχθεί

στην αίθουσα του Συνδέσμου (Λ.

Αθηνών-Σουνίου 55, κεντ. πλατεία

Κερατέας)   διάρκειας 10 ώρων.

Η ύλη του σεμιναρίου περιλαμβά-

νει τις παρακάτω ενότητες:

• Γνωρίστε τις 16 σημαντικότερες

ποικιλίες στην Ελλάδα και στον

κόσμο! (προέλευση – στυλ - γευ-

στικά χαρακτηριστικά - δυνατότη-

τες συνδυασμού με φαγητό)

• Αρχές – Μυστικά Οινογευσιγνω-

σίας  

• Γευσιγνωσία 40 ελληνικών και

ξένων κρασιών

Πληροφορίες και δηλώσεις συμμε-

τοχής στα τηλέφωνα: 6977452498

– 6984614675.

Οι συμμετοχές θα πρέπει να έχουν

δοθεί μέχρι τις 18 Ιανουαρίου

2018. Απαραίτητη η κράτηση θέσης

λόγω περιορισμένων θέσεων.

Σεμινάριο Οικογευσιγνωσίας στην Κερατέα

Χορήγηση αδειών χρήσης

νερού στο Δήμο Σαρωνικού

Από τις 21/12/2017 βρίσκεται σε εξέ-

λιξη η χορήγηση αδειών χρήσης νερού

των γεωτρήσεων και των πηγαδιών του

Δήμου Σαρωνικού. 

Μέχρι σήμερα έχουν αδειοδοτηθεί οι

γεωτρήσεις:

3 στη Δ.Ε. Καλυβίων, 2 στη Δ.Ε. Σαρω-

νίδας, 2 στη Δ.Ε. Αναβύσσου, 2 στη

Δ.Ε. Παλαιάς Φώκιας και πηγάδια:

3 στα Καλύβια, 2 στην Παλ. Φώκαια

Σύντομα θα χορηγθούν και στον Κου-

βαρά.

«Η διαδικασία χορήγησης αδειών θα
συμβάλει στην εξέλιξη και στην επέ-
κταση των αρδευτικών δικτύων του
Δήμου, με στόχο την ανάπτυξη του
πρωτογενούς τομέα και τη στήριξη των
τοπικών παραγωγών» αναφέρει ο Δή-

μαρχος, Γιώργος Σωφρόνης. 

Kατάρτιση 

στρατολογικού 

πίνακα 

γεννηθέντων το 2002

Ο Δήμος Σαρωνικού ενημερώνει τους

γονείς αγοριών, που είναι εγγεγραμ-

μένα στα μητρώα αρρένων του Δήμου

και  που γεννήθηκαν κατά το έτος

2002 να προσέλθουν στο Γραφείο

Αστικής και Δημοτικής Κατάστασης

(Δημαρχείο Σαρωνικού, Λεωφ.Αθη-

νών & Ρήγα Φεραίου Καλύβια), από

τις 15 Ιανουαρίου 2018 έως και τις 28

Φεβρουαρίου 2018 με την ταυτότητα

τους καθώς και την ταυτότητα του τέ-

κνου τους, για να υποβάλουν σχετική

υπεύθυνη δήλωση για την κατάρτιση

του Στρατολογικού πίνακα. 

Κέντρο Κοινότητας Δήμου Σαρωνικού

Με κονδύλια του Δήμου Σαρωνικού επισκευάστηκαν και

συντηρήθηκαν όλες οι στάσεις του ΟΑΣΑ και του ΚΤΕΛ Ατ-

τικής που βρίσκονται της παραλιακής λεωφόρου Αθηνών-

Σουνίου, εντός των ορίων του Δήμου Σαρωνικού. 

Το  έργο  υλοποιήθηκε με σκοπό την προστασία των χρη-

στών της συγκοινωνίας από τις καιρικές συνθήκες. 

Οι στάσεις που επισκευάστηκαν είναι: Θυμάρι (προς Σού-

νιο), Θυμάρι (προς Αθήνα), Φώκαια (ταβέρνες), Πλατεία

Παλαιάς Φώκαιας (προς Αθήνα), Πλατεία Παλαιάς Φώκαιας

(προς Σούνιο), L’ amico (έναντι παλιού δημοτικού σχολείου

Φώκαιας), Άγιος Νικόλαος (προς Σούνιο), Άγιος Νικόλαος

(προς Αθήνα), Ξενοδοχείο Μαύρο Λιθάρι (έναντι Κέντρου

Θαλασσίων Ερευνών προς Αθήνα), Ξενοδοχείο Μαύρο Λι-

θάρι (προς Σούνιο), Μαύρο Λιθάρι (προς Αθήνα), Μαύρο Λι-

θάρι (προς Σούνιο), Πλατεία Σαρωνίδας, Αττάλειας (προς

Σαρωνίδα), Αττάλειας (προς Αθήνα), Πεύκο (προς Αθήνα),

Πεύκο (προς Σαρωνίδα), Λαγονήσι GRL (προς Σαρωνίδα),

Λαγονήσι (προς Αθήνα), Διασταύρωση Καλυβίων (προς

Αθήνα), Ο.Τ.Ε. (προς Αθήνα), Ο.Τ.Ε. (προς Σαρωνίδα),

Άγιος Νικόλαος (προς Σαρωνίδα), Άγιος Νικόλαος (προς

Αθήνα), Μπαλί (προς Σαρωνίδα), Γαλάζια Ακτή (προς Σα-

ρωνίδα) και Γαλάζια Ακτή (προς Αθήνα). 

Ο Δήμος Σαρωνικού επισκεύασε 

τις στάσεις του ΟΑΣΑ και του ΚΤΕΛ
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H πρώτη συνεδρίαση του 2018, του Δημοτικού Συμβου-

λίου του Δήμου 3Β, τη Δευτέρα 10 Ιανουαρίου, είχε ως

πρώτο θέμα στην ημερήσια διάταξη το Σύμφωνο συνερ-

γασίας μεταξύ Δήμου Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγ-

μένης και του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Mετά το κόψιμο της βασιλόπιτας και τις ερωτήσεις των

συμβούλων προ ημερησίας, συζητήθηκε εκτενώς η συ-

νεργασία του Δήμου με το ΥΠΕΘΑ, με απώτερο σκοπό

τη δημιουργία χώρου διαλογής απορριμμάτων μέσα στη

στρεμματική έκταση της Σχολής Ευελπίδων.

Αυτό προέκυψε μετά από νομοθετική πρωτοβουλία που

δίνει το δικαίωμα σε στρατιωτικές μονάδες να μισθώ-

σουν χώρους σε Δήμους ή να συλλειτουργήσουν εγκα-

ταστάσεις που έχουν ενδιαφέρον στην τοπική

κοινωνία.

Οι σύμβουλοι της μειοψηφίας διαμαρτυρήθηκαν ότι δεν

είχαν ενημέρωση για το θέμα και το εισηγητικό το έλα-

βαν την τελευταία στιγμή.

Έτσι ο Δημ. Δαβάκης ζήτησε αναβολή του θέματος,

προκειμένου να γίνει αναλυτική ενημέρωση, γιατί όπως

είπε «έρχεται χωρίς καμμία ενημέρωση, καμμία διαβού-
λευση, χωρίς ενημέρωση των πολιτών. Ήρθε ένα σημεί-
ωμα 20 αράδων». [...] «όχι εξ απήνης συμπεριφορές». Η

πρότασή του ωστόσο  καταψηφίστηκε. 

Στην εισήγησή του ο δήμαρχος Γρ. Κωνσταντέλλος

έδωσε μία εικόνα της μορφής του συμφώνου, εξηγών-

τας ότι αυτό γίνεται: Με γνώμονα την αναγκαιότητα της
εξυπηρέτησης λόγω γενικού συμφέροντος και ειδικό-
τερα την ανάγκη περιβαλλοντικής προστασίας και ανα-
βάθμισης του Δήμου, τη δημιουργία υποδομών οι οποίες
θα εξυπηρετούν το δημόσιο συμφέρον και θα συμβάλ-
λουν στην εξοικονόμηση πόρων και από τα δύο συμβαλ-
λόμενα μέρη και την απρόσκοπτη συνέχιση των
υφιστάμενων στρατιωτικών δραστηριοτήτων, θα εξετα-
στούν προτάσεις του Δήμου στην κατεύθυνση της υλο-
ποίησης των στόχων αυτών.
Επεσήμανε ότι έχει ξεκινήσει μαι διαδικασία σε πολύ

πρώιμο στάδιο, με μεγάλο δίχτυ δυσκολίας. Στην καλύ-

τερη των περιπτώσεων θα χρειαστεί περίπου πέντε χρό-

νια μέχρι να φτάσει σε σημείο υλοποίησης. 

...Η συμφωνία αυτή αφορά την έναρξη συζητήσεων με-
ταξύ του Δήμου και του Υπουργείου για τη διερεύνηση
της πιθανότητας να δημιουργηθεί στο χώρο της Σχολής
Ευελπίδων, μικρή σύγχρονη μονάδα ολικής επεξεργα-
σίας απορριμμάτων που θα εξυπηρετεί τις ανάγκες του
Δήμου και τις αντίστοιχες ανάγκες του στρατού.
Πρόκειται για μονάδα που θα εξυπηρετεί τις ανάγκες
του Δήμου και υπό συνθήκες θα μπορούσε να συζητηθεί
η εξυπηρέτηση έως δύο ακόμα γειτονικών δήμων. Σε
καμία περίπτωση δεν συζητείται η δημιουργία μονάδας
εξυπηρέτησης μεγαλύτερης έκτασης που θα προκα-
λούσε κυκλοφοριακή και περιβαλλοντική επιβάρυνση
της πόλης. 

Τόνισε ότι η υπογραφή του πρωτοκόλλου δεν δεσμεύει

το Δήμο και δεν υιοθετεί κάποια συγκεκριμένη τεχνολο-

γία, προβλέπει όμως τη σύσταση επιτροπής στρατηγι-

κής συνεργασίας για τους σκοπούς του με

εκπροσώπηση του Δήμου και του Υπουργείου η οποία

εντός ενός έτους (με δυνατότητα παράτασης έως έξι

μήνες) θα συντάξει επιχειρησιακό σχέδιο το οποίο θα

εξελιχθεί σε σύμβαση μεταξύ των συμβαλλομένων

μερών. Παράλληλα θα συσταθεί επιτροπή παρακολού-

θησης της συνεργασίας στην οποία θα συμμετέχουν

όλες οι δημοτικές παρατάξεις (εφ’ όσον το επιθυμούν)

και εκπρόσωποι φορέων της περιοχής.

Ειδικότερα για την πρόθεση του Δήμου να δημιουργήσει

μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων, κατά τα τελευταία

τρία χρόνια, φορείς αυξημένου κύρους όπως είναι το

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, συντάσσουν μελέτες για

λογαριασμό του Δήμου με τις οποίες αναζητούν τις σύγ-

χρονες τεχνολογίες ανά την Ευρώπη για τη διαχείριση

απορριμμάτων, καθώς η Ελλάδα είναι η τελευταία χώρα

που εξακολουθεί και χρησιμοποιεί την παρωχημένη και

αντιπεριβαλλοντική μέθοδο της υγειονομικής ταφής. 

Στις αρχές του καλοκαιριού, το ΕΜΠ θα παραδώσει στο

Δήμο μελέτη, η οποία θα υποδεικνύει ποια από τις έξι

τεχνολογικές λύσεις που χρησιμοποιούνται από Ευρω-

παϊκές χώρες (και είναι υπό εξέταση) είναι η καταλλη-

λότερη με βασικό κριτήριο τη διαφύλαξη του

περιβάλλοντος και την υγεία των πολιτών. Η κατεύ-

θυνση που αναζητείται και εξετάζεται είναι η επεξεργα-

σία των απορριμμάτων με μεθόδους αυτόματου

διαχωρισμού, ανακύκλωση των υλικών και παραγωγή

ενέργειας και βιοκαυσίμων από τα υπολείμματα. Σε κάθε

περίπτωση, όλες οι προτεινόμενες λύσεις είναι απολύ-

τως «πράσινες», φιλικές στο περιβάλλον και χωρίς να

επιβαρύνουν με οποιονδήποτε τρόπο την περιοχή. 

Ο Δήμαρχος ανέφερε χαρακτηριστικά τα παραδείγματα

της Βιέννης, του Βερολίνου και του Νταβός, όπου αντί-

στοιχες μονάδες έχουν ήδη δημιουργηθεί μέσα στο οι-

κιστικό ιστό των πόλεων. 

Οι σύμβουλοι ζητούσαν λεπτομέρειες, ακόμη και για

ποιο σύστημα θα λειτουργήσει, κάτι που είχε τονίσει

προηγουμένως ο δήμαρχος ότι δεν έχει αποφασιστεί

ακόμη και είναι μακρύς ο δρόμος...

Ο επικεφαλής της μείζοντος αντιπολίτευσης Σπύρος

Πανάς είπε: “χαιρετίζω θετικά την προσπάθεια αυτή”.
Ο επικεφαλής της “Δημοτικής Βούλησης” Δημ. Δόγκας:

«Καλό θα είναι να συμμετέχουν όλοι οι επικεφαλής των
παρατάξεων στην Επιτροπή για να ενημερώνεται καλύ-
τερα η τοπική κοινωνία».

Δημ. Κιούκης: Την είχα προτείνει για ανακύκλωση, δια-
χείριση, μεταφόρτωση. Η καύση είναι πολύ ακριβή, αλλά
είναι μια υπόθεση που οδηγεί στο μέλλον. Μπορεί να
μας δώσει τηλεθέρμανση και ηλεκτρικό». Ψήφισε δε

“παρών με αγωνία”.

Καταναλώθηκε αρκετός χρόνος, αλλά κάποιοι σύμβου-

λοι δεν το υιοθέτησαν, δεν επείσθηκαν και δεν βγήκε

ομόφωνη απόφαση. Καταψήφισαν οι σύμβουλοι Κοντο-

νής, Μπελετσιώτης, Σίνα, Δαβάκης, Ματόπουλος, Δόγ-

κας, Πασακυριάκος.

Έτσι το θέμα ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία και στην επό-

μενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα συστα-

θεί και θα εγκριθεί η επιτροπή παρακολούθησης της

συνεργασίας (υπ. αριθμ. 2/2018 απόφαση). 

Το λόγο πήραν και οι πρόεδροι Συλλόγων της Βάρης,

Φώτης Κούτρας και Μ. Μεσήνης, οι οποίοι τόνισε «ναι
στην εγκατάσταση αλλά με νέα τεχνολογία και βέβαια
να μην περνάνε τα οχήματα μέσα από το Χέρωμα».
Στη συνεδρίαση, λόγω του ενδιαφέροντος, παρευρέθη

και η επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης του

Δήμου Κρωπίας Αθηνά Κιούση και ο δημοτικός σύμβου-

λος Διον. Κερασιώτης. Μάλιστα η Α. Κιούση έλαβε το

λόγο και σημείωσε ότι έχει και ο δικός τους Δήμος την

ίδια αγωνία και θα είναι επ’ ωφελεία όποια συνεργασία.

H Σχολή Ευελπίδων διαθέτει 2.250 στρέμματα, τα οποία

βρίσκονται στα όρια δύο Δήμων. Του Δήμου 3Β το 83%

(75% στη Βάρη και 8% στη Βούλα) και του Δήμου Κρω-

πίας το 18%. 

Για την μονάδα που συζητείται χρειάζονται 4,5 στρέμ-

ματα για την κλειστή εγκατάσταση, ενώ συνολικά φθά-

νουν τα 25 στρέμματα.

Το σύμφωνο υπεγράφη

Όπως σημειώνεται και στο ολιγόλογο δελτίο τύπου του

ΥΠΕΘΑ τη Δευτέρα 15 Ιανουαρίου «Υπεγράφη πρωτό-

κολλο συναντίληψης και συνεργασίας μεταξύ του

Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και του Δήμου Βάρης -

Βούλας - Βουλιαγμένης. 

Υπέγραψαν ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Πάνος Καμμέ-

νος και ο Δήμαρχος Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης

Γρηγόρης Κωνσταντέλλος». 

Κρατήστε αυτή την ημερομηνία, γιατί μπορεί να σημαίνει

κάτι πολύ καλό για το Δήμο, αν καταφέρει και λύσει το

πρόβλημα των απορριμμάτων του, γιατί ήδη η Φυλή έχει

ξεπεράσει τα όριά της και σύντομα δεν θα έχουμε πού

να ακουμπήσουμε τα απορρίμματά μας.  Η τιμή απόθε-

σης από τον ΕΔΣΚΝΑ υπερδιπλασιάστηκε από 45 ευρώ

σε 100 €/τόνο.

Πρέπει να γίνει συνείδηση όλων μας ότι κάθε κοινωνία

πρέπει να φέρει τα ίδια βάρη της. Να προχωρήσει η ανα-

κύκλωση, γιατί τα σκουπίδια είναι χρυσός, και να σωθεί

πλανήτης.

Αννα Μπουζιάνη

Συνεργασία στρατηγικής σημασίας μεταξύ Δήμου 3Β και ΥΠΕΘΑ 

για δημιουργία μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων
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Είναι σε όλους γνωστό, ότι η ιδιοφυία στο λόγο και

την τέχνη  ενίοτε παντρεύεται  με τον τραυματισμό

της ψυχής, στον  βαθμό μιας  διανοητικής  ανισορρο-

πίας που αρχικά εκδηλώνεται με μια απομόνωση και

κατάθλιψη για να έλθει σε μια, κατά καιρούς και κρί-

σεις, μανία.

Σχετικά μάλιστα και από τον Αριστοτέλη μαθαίνομε,

ότι η κατάθλιψη και η μελα-γχολία, (=  μέλαινα χολή),

αλλά και η ροπή προς μια μανιακή έκσταση, κάποιες

φορές  συμβαίνει  να  εμφυλοχωρούν σε  ψυχική νόσο

εγγενή  στους ήρωες  και όχι μόνο.  

Για τον ήρωα Ηρακλή επί παραδείγματι,  η έκ –σταση,

δηλαδή η μανία όταν  σε ξέσπασμα  τον καταλάμβανε

ήταν τόσο μεγάλη, ώστε μια φορά  έφτασε να ρίξει τα

πέντε παιδιά του στη φωτιά και να τα κάψει. (Ευριπίδη:

‘’Ηρακλής μαινόμενος’’).
Αλλά και κατά την ομηρική εποχή ο  ο Aίας ο Λοκρός,

ο φοβερός μικρόσωμος πολεμιστής του τρωικού πολέ-

μου, στη μανιακή του παράκρουση κατά την δήωση της

Τροίας, εισέβαλε στο ναό της Αθηνάς και μπροστά

στον βωμό  άρπαξε  και βίασε την ιέρει;a της, την  μάν-

τισσα Κασσάνδρα, που ήταν μάλιστα και κόρη του  βα-

σιλιά Πριάμου. 

Μετά δε τον βιασμό αυτό, όχι μόνο δεν ηρέμησε, αλλά

με την ίδια μανία την έσυρε ξεφτιλίζοντας την έξω από

τον ναό, παίρνοντας μαζί του και  το ιερό ξόανο λα-

τρείας, δηλαδή το ξύλινο ανθρώπινο ομοίωμα της θεάς

Αθηνάς, που ήταν στολισμένο με πολύχρωμα ρούχα

και πολύτιμα κοσμήματα.    

Και  βέβαια για την Κασσάνδρα το μαρτύριο εδώ δεν

τέλειωσε. Απλά άλλαξε χέρια, αφού η μοίρα της σε

συνέχεια την έριξε  παλλακίδα  και δούλη, στην ανόσια

αγκαλιά του Αγαμέμνονα  και στην εκδικητική μήνι της

Κλυταιμνήστρας. 

Στην ιστορία του μύθου αναφέρεται και η περίπτωση

του Βελερεφόντη του εγγονού  του  βασιλιά της Κο-

ρίνθου Σισσύφου,  ο οποίος τότε  σε μανιακή κατά-

σταση σκότωσε τον αδελφό του, ή κατά μερικούς,

τον  άρχοντα  Κορίνθιο  Βέλλερο.

Kαι πιο σύγχρονα

Στην ιστορία της τέχνης κυρίαρχη θέση κατέχει  για

την ψυχική του ανισορροπία,  ο γνωστός  ζωγράφος

Βίνσεντ   Βαν Γκόγκ. Ο  Βαν Γκογκ   ζει    στην  Άρλ

της Γαλλίας, και  η διανοητική  του διαταραχή  είναι

τέτοια, που  ο Γκογκέν, ο  επιστήθιος φίλος του, δεν

τον αντέχει και τον εγκαταλείπει,  αλλά  και οι κάτοικοι

της πόλης μαζεύουν υπογραφές και  σαν επικίνδυνο

τον κλείνουν  στο εκεί ψυχιατρείο.

Στο “ψυχιατρείο” και πίσω από το καγκελωτό του πα-

ράθυρο, συνειδητοποιεί τον αποδομημένο  ψυχισμό

του, την διχασμένη του προσωπικότητα και κάτω από

ένα  συνειδησιακό έλεγχο προχωρεί σε κατ’ επανάλη-

ψιν αυτοτραυματισμούς και κινήσεις  αυτοχειρίας.   Και

τελικά  αυτοπυροβολείται  στον θώρακα. Το τραύμα

όμως δεν τον λυτρώ-

νει  αμέσως, αλλά

μετά από 48 ώρες

πόνου και  οδύνης

και κάτω από  μια  βα-

σανιστική και πλήρη

εγκατάλειψη. 

Πεθαίνει κρατώντας

τρυφερά στο χέρι του

το γράμμα του αδελ-

φού του, του  Τεό,

που στοργικά τον

φρόντιζε.  Δεν ξέρω

αν το γράμμα αυτό

ήταν όντως σταλμένο

από τον Τεό ή ήταν μισογραμμένο από τον Βίνσεντ, ως

έσχατη απολογία μιας αδελφικής αγάπης. 

Ο Βαν Γκογκ  πέθανε φτωχός. Από τους 800 πίνακές

του, μοναχά ένας εν  ζωή πουλήθηκε και πάλι για

μόλις 400 φράγκα.  Και αυτός  ο πίνακάς του ήταν, αν

θυμάμαι καλά “Το κόκκινο   αμπέλι”.  Μετά όμως  και

αμέσως μετά  τον θάνατό του, τα έργα του άγγιξαν τις

χιλιάδες και με το χρόνο τις εκατομμύρια  λίρες.   

Ανάμεσα στα χρόνια 1849 και 1917 έζησε “εν πνευμα-

τική ανισορροπία” ο  Σουηδός συγγραφέας August

Strindberg. O Strindberg  είχε ζητήσει  να του κάνει το

πορτραίτο του ο Νορβηγός ζωγράφος  Edward Munch.

Όταν ο ζωγράφος τελείωσε  το έργο, ο Strindberg

χωρίς να του  έχει ρίξει ποτέ  μια ματιά,  τον πληρώνει,

και εγκαταλείπει άφωνος το πορτραίτο του. 

Αλλά και ο  Munch  (1838- 1944) δεν  φαίνεται να ήταν

στο μυαλό του καλύτερα.  Αργότερα  κλεισμένος και

αυτός  στην ψυχιατρική κλινική της Κοπεγχάγης, εξο-

μολογείται, πως «κάθε μέρα παλεύει  σαν ένα μικρό
καράβι χωρίς τιμονιέρη» και μέσα από την βαριά του

κατάθλιψη, μάς χαρίζει ζωγραφίζοντας τον πίνακα

«Κραυγή» που εκφράζει την ίδια του την ψυχή σε από-

γνωση. Πίνακα που μοναχά μια φορά  να τον δείς, θα

ξυπνάς  από τον  ύπνο σου με εφιάλτες τρόμου. 

Ο μουσουργός Πιοτρ Ίλιτς  Τσαϊκόφσκι φαίνεται να

είχε και αυτός το ψυχικό του πρόβλημα. Είχε θελήσει

επανειλημμένα να αυτοκτονήσει και μια φορά, για κά-

ποιο σκάνδαλο που υπέκρυπτε μια λανθάνουσα σε-

ξουαλική συμπεριφορά του δεν άντεξε και σε συνει-

δησιακή έκρηξη βούτηξε καταχείμωνο στα παγωμένα

νερά του  ποταμού Νέβα, αλλά την γλύτωσε. Αργό-

τερα βέβαια πέθανε από χολέρα, όπως και η μητέρα

του  με την οποία ήταν  πολύ δεμένος. 

Ο Γιαννούλης Χαλεπάς (1851- 1938)  βασανίζεται με

την αγάπη του στην γλυπτική. Βασανίζεται, γιατί οι

δικοί του και μάλιστα η μητέρα του  τον θέλει έμπορο

για να φέρνει χρήματα στην οικογένεια, και συνεχώς

τον αποτρέπει από το “μάρμαρο”.   

Η ήδη  προβληματική ψυχή του Γιαννούλη γονατίζει

και μπαινοβγαίνει στο ψυχιατρείο για βίαιες εκφραστι-

κές εκρήξεις και αντικοινωνικές συμπεριφορές και τε-

λικά για δεκατρία χρόνια μένει κλεισμένος στο

“ψυχιατρικό άσυλο” της  Κέρκυρας.

Και αφού έχουν προηγηθεί σπουδές στην Ακαδημία

Καλών Τεχνών του Μονάχου, με υποτροφία του  Ιδρύ-

ματος Ευαγγελιστρίας της Τήνου και πολλές διακρί-

σεις και βραβεύσεις. 

Το 1927 η Ακαδημία Αθηνών του  απονέμει  το “Αρι-

στείον Γραμμάτων και Τεχνών”. Σε συνέχεια όμως προ-

σβάλλεται  από ημιπληγία  και σε λίγους μήνες φεύγει

από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών. 

Ο ποιητής και διηγηματογράφος Γεώργιος Βιζυηνός

(1849 -1896), συνάμα  φιλόσοφος και λαογράφος και

σε κάποια πρότερη περίοδο του βίου  του να έχει χρη-

ματίσει  δόκιμος  καλόγερος και ιεροψάλτης, φοιτά

στο πανεπιστήμιο των Αθηνών, αλλά και της Γοτίγγης,

της  Λειψίας και του Βερολίνου. Παίρνει μάλιστα την

διδακτορική του διατριβή από την φιλοσοφική σχολή

του πανεπιστημίου  της Γοτίγγης. Το έτος 1885 γίνεται

υφηγητής στη φιλοσοφική σχολή του πανεπιστημίου

των Αθηνών και από το 1892 και για τέσσερα χρόνια

και μέχρι του θανάτου του, εγκλείεται στο Δρομοκαϊ-

τειο.

Η όλη του ζωή εγγράφεται  σε μια συνοδεία επιτυχιών

και δεινών  από οικογενειακά προβλήματα και προσωπικά

παθήματα που εξεργάζονται το τυχαίο της μοίρας του.

Ο Περικλής Γιαννόπουλος, διακεκριμένος δημοσιο-

γράφος και σκληρός κριτικός έργων τέχνης, υποκύπτει

στην ιδέα του θανάτου, την οποία δεν διστάζει και να

προαναγγείλει σαν απολυτρωτική  της μελαγχολικής

του ανισορροπίας.  Λατρεύει  τα άλογα, λατρεύει το

άλογό του, και δηλώνει πως θέλει να πεθάνει καβάλα

σ’ αυτό. Το ιππεύει  και  ζωσμένος με ασήκωτα βαρίδια,

βουτά μαζί του στα αλμυρά νερά του Φαλήρου. Το

άλογο απευθερώνεται  από τον αναβάτη του, αλλά

αυτός χαρούμενος βυθίζεται  και απολυτρωμένος πνί-

γεται, δίνοντας αφορμή για τα ποικίλα σχόλια των

εφημερίδων της επομένης,  για την ζωή του τις ιδιορ-

ρυθμίες την πρωτοτυπία του θανάτου  του, την εκκλη-

σία που δεν τον έψαλλε στο θλιβερό κατευόδιο. 

Άγνωστες οι βουλές του Κυρίου,  αλλά πιο άγνωστα

και μακάβρια τα καμώματα της ψυχής και του  νου, του

κορυφωμένου νου στο γονάτισμά του.  Και τελικά

θριαμβευτής  το  αριστοτελικό  των πάντων “μέσον”

και το “μέτρον το άριστον”.

Βοηθήματα
1) Β. R Her genhahn   ‘’An introduction to the history of psychology’’.

2) “Λεξικό του Αρχαίου  Κόσμου”, Εκδ. Δομή. 

3) Εγκυκλ. λεξικό: “Πάπυρος Λαρουύς Μπριτάνικα”.

4) Μ. Στεφανίδης: “Ελληνομουσείον>

5) Αθ. Δρίτσας: “Ο ψυχικός κόσμος των δημιουργών”. 

γράφει 

ο γιάννης 

κορναράκης 

του μάνθου

Μανία και κατάθλιψη 

στο λόγο και την τέχνη

MAΡΚΟΠΟΥΛΟ

Δωρεάν θεραπευτικές αξιολογήσεις

Λόγου και έργου

O Δήμος Μαρκοπούλου και η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας,

σε συνεργασία με την Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση και

το Πρότυπο Κέντρο Αναπτυξιακής Παρέμβασης για παιδιά

και εφήβους «Ο Ταξιάρχης», διοργανώνουν δωρεάν θερα-

πευτικές αξιολογήσεις Έργου και Λόγου για μαθητές Δη-

μοτικού, που θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο, 27

Ιανουαρίου 2018, από τις 9 π.μ. – 1 μ.μ και από τις 2 μ.μ.

– 6 μ.μ., στον Κινημ/φο Μαρκοπούλου «Άρτεμις».

Η δωρεάν εξέταση κάθε παιδιού, θα διαρκέσει περίπου 30

λεπτά και θα πραγματοποιηθεί κατόπιν ραντεβού.

Δηλώστε συμμετοχή μέχρι 23/01, (09.00 - 16.00), στην  Αν-

τωνία Παπαμιχαήλ: 6949 775332 και 6944 235153.
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Η επιστήμη, που ασχολείται με την μελέτη των ουρανίων σω-

μάτων, λέγεται αστρονομία, δημιουργήθηκε από τους προγό-

νους των Ελλήνων, που με τις αστρονομικές τους γνώσεις,

ταξίδευαν σε όλα τα πελάγη της Γης, γι’ αυτό ονομάζονταν

Πελασγοί, ενώ η αστρονομία, είχε προστάτιδά της  την

Μούσα Ουρανία!!! 

Η αστρονομία σήμερα  διαθέτει τέλειο τεχνικό εξοπλισμό και

μελετά  την προέλευση και την εξέλιξη των πλανητών, των

άστρων, των νεφελωμάτων, των δορυφόρων, των αστεροει-

δών, των Γαλαξιών και των κομητών, αλλά και όλων των φαι-

νομένων που εκδηλώνονται έξω από την ατμόσφαιρα της Γης,

όπως τις εκλάμψεις των ακτινών γ, την κοσμική ακτινοβολία

μικροκυμάτων και τις εκρήξεις των υπερκαινοφανών αστέ-

ρων!!!

Ένας κλάδος της αστρονομίας είναι η αστροφυσική,  που είναι

απόλυτα συνδεδεμένη με τα μαθηματικά· ασχολείται με τη

φυσική του Σύμπαντος, ενώ μελετά τις φυσικές ιδιότητες των

αστρονομικών αντικειμένων και την αλληλεπίδρασή τους και

επικεντρώνεται στη χημική και φυσική σύστασή τους, οπότε

η μεν αστρονομία ερευνά τι είναι τα ουράνια σώματα  η δε

αστροφυσική,  πώς λειτουργούν αυτά, χρησιμοποιώντας γνώ-

σεις από τον κλάδο της Φυσικής,  όπως τη θερμοδυναμική ή

κβαντική φυσική!!!

Οι πρόγονοι των Ελλήνων,  ήταν οι μόνοι αυτόχθονες κάτοικοι

των περιοχών της Μεσογείου, από την εποχή του βασιλιά της

Αττικοβοιωτίας του Ωγύγου, που ήταν σύγχρονος με τον Αρ-

κάδα Φορωνέα,  τον ιδρυτή του ΄Αργους,  πριν από  28.000

χρόνια και κατ’ άλλες πληροφορίες,  πριν 18.000 χρόνων και

μετά από τα ακραία  κατακλυσμιαία γεωλογικά  φαινόμενα,

από τα οποία καταστράφηκαν τρεις φορές και τέταρτη φορά,

από την τεράστια έκρηξη του ηφαιστείου της Θήρας, μπόρε-

σαν να  ξαναδημιουργηθούν  από την «τέφρα τους» και να

συνεχίσουν το εκπολιτιστικό τους έργο!

Στη Μεσοποταμία οι Σουμέριοι είχαν ελληνική καταγωγή και

έγραφαν με ένα από τα 22 ελληνικά αλφάβητα, την περίφημη

σφηνοειδή γραφή τους,  διατηρώντας την ελληνική σοφία και

την μοναδική γνώση των μαθηματικών και της αστρονομίας,

διδάσκοντας  και τους ελληνικής καταγωγής Πέρσες, που

είχαν γεννήτορα  τον Πέρση, τον πρωτότοκο γιο του Περσέα

του ιδρυτή των Μυκηνών, γι αυτό μόνο οι Μάγοι της Περσίας

γνώριζαν αστρονομία!!! 

Οι άλλοι μεσοποτάμιοι λαοί,  ήταν αραβικής καταγωγής και

ανήκαν σε μια εθνική ομογλωσσία που συμπεριελάμβανε και

τους Αιθίοπες, οι οποίοι δεν ήταν Άραβες και ήταν όλοι  ει-

δωλολάτρες με αρχηγό τον Θάρα, τον πατέρα του Αβραάμ!!

Εκεί άνθιζαν οι απατεώνες, παίρνοντας μεγάλες αμοιβές,  κά-

νοντας  προβλέψεις για το μέλλον και ασχολούνταν με κάθε

είδους μαγεία, σατανισμό και δεισιδαιμονία, αλλά και τη

χρήση  των μικροβίων του τύφου για δολοφονικές ενέργειες

και μάλιστα μεγάλων ηγεμόνων,  όπως του Μεγάλου Αλεξάν-

δρου, σύμφωνα με ορισμένες και μη διαψευσμένες πληροφο-

ρίες, γιατί επιθυμία του μεγάλου Έλληνα κοσμοκράτορα ήταν

να μεταφέρει την πρωτεύουσα της αχανούς αυτοκρατορίας

του στη Βαβυλώνα, παρά την άρνηση κάποιων μεσοποτάμιων

τιτλούχων  και ίσως οι ίδιοι να δολοφόνησαν πριν δυο χρόνια

από το θάνατο του Μέγιστου Μακεδόνα στρατηλάτη και τον

φίλο και συνεργάτη του, τον λαμπρό Ηφαιστίωνα, του οποίου

ο μισό-καμμένος σκελετός βρίσκεται στο τύμβο της Αμφίπο-

λης!!!! 

Οι γνώσεις της αστρονομίας από τους Έλληνες μεταδόθηκαν

στους Αιγύπτιους, των οποίων το γένος τους  δημιουργήθηκε,

από Έλληνες αποίκους και μαύρες γυναίκες και δημιούργη-

σαν  ανεξάρτητο κράτος,  μετά 10.000 χρόνια από την ίδρυση

της Αθήνας, όπως ισχυρίστηκε ένας  Αιγύπτιος αρχιερέας της

Μέμφιδας στο Σόλωνα, όταν τον επισκέφθηκε, σύμφωνα με

το λεξικό  Σουίδα ή Σούδα!!!

Από τους  Έλληνες μορφώθηκαν στην αστρονομία οι Κινέζοι,

όπως οι ίδιοι αναφέρουν στην ιστορία τους και γι’ αυτό μας

θαυμάζουν, μας σέβονται και μας ευγνωμονούν και αναφέ-

ρουν την  Ελλάδα με το πραγματικό της όνομα δηλαδή ΣΕΛ-

ΛΑΣ και με τη δική τους  χαρακτηριστική προφορά ΣΙΛΛΑ, το

δε «Σ σίγμα» στην αρχή της λέξης είναι η καταργηθείσα από

το ελληνικό υπουργείο παιδείας «δασεία», που ήταν ένα

πνεύμα που συμβόλιζε το δασύ, δηλαδή το χοντρό πνεύμα

του Θεού, αφού η Ελλάς είναι η πέτρα (=λας) από την οποία

εκπέμπεται σε όλη την οικουμένη το Πνεύμα της γνώσης του

ΕΝΟΣ τρισυπόστατου Θεού, που συμβολίζεται με το Δελφικό

γράμμα «Ε»,  υπό μορφή ΦΩΤΟΣ (=ΕΛ)!!!

Ο Ηρακλής, (=Ήρα+κλέος= η δόξα της Ήρα),  μαζί με τον Διό-

νυσο, (=Διός νους),  πήγαν γύρω στα 6.500 χρόνια π.Χ. και

εκπολίτισαν τους κατοίκους της Ινδικής χερσονήσου και ονό-

μασαν αυτή την χώρα “Ινδία” που η λέξη σημαίνει “το παιδί

του Δία”!!! Αλλά και στους μακρινούς Μάγια διέδωσαν τις

αστρονομικές τους γνώσεις η Πελασγοί-Μινύες (τεχνοκρά-

τες, Μεταλλουργοί), όταν πήγαν πρώτοι στην Αμερικανική

ήπειρο μαζί με τον Ηρακλή και δημιούργησαν μεταλλεία χαλ-

κού στη Νέα Γη, τα οποία σταμάτησαν να λειτουργούν, όταν

καταστράφηκε ο Μυκηναϊκός πολιτισμός από τους λαούς της

θάλασσα,  όπως ισχυρίζονται κάποιοι ιστορικοί, χωρίς να ανα-

φέρουν ότι ίσως αυτοί οι λαοί ήταν Μεσοποτάμιοι!!

Ονομαστοί παρέμειναν οι Έλληνες επιστήμονες Πυθαγόρας,

Αρίσταρχος και οι δύο από την Σάμο, Ερατοσθένης, Ίππαρχος,

αλλά και πολλές γυναίκες όπως  η αστρονόμος από την Θεσ-

σαλία η περίφημη Αγλαονίκη, η Αβροτέλεια από τον Τάραντα,

μαθήτρια του Πυθαγόρα,  η Ανδρονίκη,  η Αίθρα μητέρα του

Θησέα, δασκάλα της πρώτης μαθηματικολογιστικής, η Αξιο-

θέα, μαθήτρια του Πλάτωνα,  η Αρετή κόρη του Αριστίππου,

η Αριγνώτη από τη Σάμο,  η Δαμώ κόρη του Πυθαγόρα και της

Θεανούς, επίσης μαθηματικού και αστρονόμου, αλλά και πάμ-

πολλες άλλες γυναίκες,  πριν υποστούν τον εκμηδενισμό

τους,  από τους Ρωμαίους και από τις μετέπειτα ιδεοληψίες

και δεισιδαιμονίες, που οδήγησαν και στη φρικτή και απάν-

θρωπη θανάτωση της Ελληνίδας πανεπιστήμονος  της Υπα-

τίας από την Αλεξάνδρεια, που γδάρθηκε με σπασμένα

όστρακα, τεμαχίστηκε και κάηκε δημοσίως από κατευθυνό-

μενο και θρησκευτικά φανατισμένο πλήθος!!!

Το Μεσαίωνα πολλοί έκλεψαν τις διασωθείσες ελληνικές

γνώσεις και εμφανίστηκαν σαν εφευρέτες και επιστήμονες

όπως ο Κοπέρνικος τον 15ον αι. μ.Χ. που παρίστανε τον

αστρονόμο με την ελληνική σοφία!!!

Από τους Χαλδαίους και τους Ασσύριους, ξεπήδησε η αστρο-

λογία,  την οποία μέχρι σήμερα, πολλοί  συμπολίτες μας, που

θεωρούνται εγγράμματοι, την μπερδεύουν με την αστρονο-

μία, και αναφέρονται  στα ζώδια!!!  Υπάρχει όμως  το ενδεχό-

μενο, λόγω της  αγνοίας τους, να συγχέουν  την ονομασία

του «τροπικού του Αιγόκερω», που είναι αστρονομικός όρος

και αναφέρεται σε ένα από τους πέντε βασικούς νοητούς κύ-

κλους του γεωγραφικού πλάτους της χαρτογράφησης της

Γης,  με το  αστρολογικό «ζώδιο του Αιγόκερω» και   είναι

απαράδεκτο να λένε, «ότι ο ήλιος εισέρχεται στο Ζώδιο του

Αιγόκερω, λίγες ώρες αφότου και ο Κρόνος επισκέφθηκε το

συγκεκριμένο ζώδιο», αναφερόμενοι σε αστρονομικά φαινό-

μενα, στα οποία δίνουν λανθασμένες έννοιες, παρμένες από

αστρολογικές θεωρίες!!! 

Η αστρολογία σήμερα ανεμπόδιστη λειτουργεί, ενώ διαθέτει

σχολές, θεωρίες, χάρτες, σύμβολα και ισχυρίζεται ότι προ-

βλέπει το μέλλον και λύνει ανθρώπινα προβλήματα, αφού οι

ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν για τον εκάστοτε «χρησμό»

την συμφωνημένη αμοιβή!!! 

Προσωπική υπόθεση του καθενός  είναι να αποδέχεται ή όχι

την αστρολογία!!  Η Χριστιανική Θρησκεία δεν  την παραδέ-

χεται και την θεωρεί κατασκεύασμα του Σατανά, ενώ οι επι-

στήμονες αστρονόμοι ισχυρίζονται, ότι δεν είναι επιστήμη και

ότι δεν έχει καμιά σχέση με την αστρονομία!!!

Φαίδρα 

Φραγκομανώλη - Κοκκόλα

Θρασύτατοι οι Σκοπιανοί 

Ο Σκοπιανός υπουργός Εξωτερικών, Νικόλα Ντιμι-

τρόφ  σε τηλεοπτική συνέντευξή του ξεπέρασε κάθε

όριο όταν με θράσος χιλίων κανταρίων  δήλωσε: «Η
Μακεδονία δεν ανήκει αποκλειστικά στην Ελλάδα ή
στην “Μακεδονία”, διότι πρόκειται για μεγάλη γεω-
γραφική περιοχή και υπό την έννοια αυτή η πραγμα-
τική απάντηση στον αλυτρωτισμό είναι η αρχή της μη

αποκλειστικότητας. Οι δυο πλευρές έχουν το δι-
καίωμα να χρησιμοποιούν τον όρο, το όνομα και τα
παράγωγα σε διαφορετικό πλαίσιο. Η αρχή της μη
αποκλειστικότητας ή της μη μονοπώλησης είναι η έλ-
λειψη του δικαιώματος να έχουμε αποκλειστική
χρήση του όρου Μακεδονία, σαν Μακεδονία».
Οι δικοί μας (εγχώριοι διαχειριστές...) δεν ακούνε

ούτε βλέπουν φαίνεται, και νομίζουν ότι οι Σκοπιανοί

έχουν καλές προθέσεις...

Εδώ είναι που λέει ο σοφός λαός: “εκεί που μας χρω-
στάγανε μας πήραν και το βόδι».

Υπό κατοχή η Ελλάς!
Όποιος λέει ότι δεν είμαστε πτωχευμένη χώρα, αποι-

κία και δουλική υποταγή είναι μακάκας με περικεφα-

λαία. 

Τη δημόσια γη μας, την άρπαξαν αντί πινακίου φακής,

και αυτή που δεν άρπαξαν τη διαχειρίζεται η γερμα-

νική Τράπεζα που έχει και το Υπερταμείο.

Την ιδιωτική γη, έχουν αρχίσει τώρα να την ξεκοκα-

λίζουν και το ανθρώπινο δυναμικό επίσης, αφού το

φόρτωσαν φόρους, του έκοψαν μισθούς, συντάξεις

και τώρα θα του παίρνουν κι αυτά τα ψυχία αν υπερ-

βαίνουν τα 500 ευρώ, εφόσον βέβαια χρωστάει!!!

Εχετε σκεφθεί γιατί υποχρεώθηκαν οι εργοδότες να

καταθέτουν τις μισθοδοσίες των εργαζομένων στην

Τράπεζα, πέραν της καραμέλας της διαφάνειας της

εργοδοσίας...

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, γνωρίζετε ότι

μπορεί να πάρει τη μισθοδοσία του εργαζόμενου κα-

τευθείαν από τον εργοδότη, αν έχει οφειλές προς το

Δημόσιο πάνω από 500 ευρώ; 

Και άλλα που θα βρείτε στη σελ. 18

Αστρονομία, Αστροφυσική και Αστρολογία!!!

της Αννας Μπουζιάνη

Απ᾽το καρφί 
στο πέταλο  
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Μπορεί οι αναγνώστες της ΕΒΔΟΜΗΣ που παρακολουθούν

τα εσωτερικά και διεθνή νέα να έχουν πληροφορηθεί για το

θέμα μας, αξίζει όμως, νομίζω, να φιλοξενηθεί το σύντομο

αυτό σημείωμα για τους τυχόν ανενημέρωτους φίλους της “Ε”

Στις 4 έως 9 Δεκεμβρίου  2017, στη Ν. Κορέα συνεδρίασε η

Διακυβερνητική Επιτροπή της UNESCO για την Σύμβαση

της Διαφύλαξης της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της

Ανθρωπότητας, για να επιληφθεί και αποφασίσει επί συνα-

φών θεμάτων που είχαν υποβληθεί από τα κράτη-μέλη.

Η Ελλάς είχε καταθέσει/υποβάλλει για θεώρηση και περαι-

τέρω αξιολόγηση πλήρη και τεκμηριωμένο φάκελο για το

Ρεμπέτικο τραγούδι, με αίτημα να καταγραφεί επισήμως

στον κατάλογο της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς

της Ανθρωπότητας.

Μετά τις σχετικές διεθνείς διαβουλεύσεις, εκτιμήσεις και

μελέτες, η Επιτροπή αποφάσισε την εγγραφή του Ρεμπέτι-

κου στον παγκόσμιο κατάλογο.

Θα κομίσω γλαύκα εις Αθήνας αν μιλήσω και αναφερθώ

στη διαχρονική πλέον, κοινωνική, καλλιτεχνική, πολιτι-

στική, παιδευτική και εθνική καταξίωση του ρεμπέτικου που

είναι ταυτόσημο με την ιστορική  νεοελληνική εξέλιξη στον

20ο αιώνα.

Αυτό  θα  το  αφήσω να  το  διαμηνύσει  η  απόφαση  της

UNESCO, μεταφέροντας τα κύρια σημεία και εκτιμήσεις

από το σκεπτικό της: «Το ρεμπέτικο είναι πολιτιστική έκ-
φραση που συνδέει άμεσα το τραγούδι και τον χορό που δια-
δόθηκε στα αστικά λαϊκά στρώματα και ιδιαίτερα στην
εργατική τάξη στις αρχές του 20ου αιώνα. Το ρεμπέτικο είναι
ταυτόσημο με κάθε κοινωνική, μουσική εκδήλωση τονίζον-
τας τις αναφορές στα έθιμα και παραδόσεις της ελληνικής κοι-
νωνίας, δηλώνοντας συγχρόνως ένα συμβολικό ιδεολογικό
χαρακτήρα.
» Το ρεμπέτικο αποτελεί ιδιαίτερο κεφάλαιο του ελληνικού
αστικού λαϊκού πολιτισμού, με επιρροές από το δημοτικό τρα-
γούδι, τη βυζαντινή μουσική και το μικρασιατικό τραγούδι και
για πολιτικο/κοινωνικούς λόγους αναπτύχθηκε και “υιοθετή-
θηκε” ιδιαιτέρως από τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, τους
πρόσφυγες και  τις φτωχότερες τάξεις, αλλά σήμερα είναι ζων-
τανή πολιτιστική κληρονομιά όλων των Ελλήνων και του
κόσμου».
Η πλοήγηση στην ιστοσελίδα της UNESCO, μου έφερε μια

επιπλέον ευχάριστη έκπληξη, αφού αγνοούσα το γεγονός

ότι, εκτός από το Ρεμπέτικο, υπήρχαν  ήδη άλλα τέσσερα

(4) ελληνικά  στοιχεία εγγεγραμμένα στον κατάλογο της

Άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς.

Με προηγούμενες αποφάσεις της Επιτροπής από το 2003

είχαν εγγραφεί στο κατάλογο τα εξής ελληνικά παραδοσιακά

/ πολιτιστικά στοιχεία: 

― η Μεσογειακή Δίαιτα (από κοινού με Ιταλία, Ισπανία,

Μαρόκο, Κροατία, Κύπρο),

― η Παραδοσιακή Μαστιχοκαλλιέργεια στη Χίο,

― η Τηνιακή Μαρμαροτεχνία, καθώς και 

― το εθιμικό δρώμενο των Μωμογέρων.

Αξιοσημείωτη είναι η από κοινού (Γαλλία, Ιταλία, Κύπρο,

Ελβετία, Ισπανία) τρέχουσα υποψηφιότητα της Ελλάδος για

την εγγραφή στον κατάλογο της UNESCO της τέχνης της

Ξερολιθιάς. Ο φάκελος υποψηφιότητας θα αξιολογηθεί  το

φθινόπωρο του 2018.

Tέλος δεν θα ήθελα να αφήσω ασχολίαστο το γεγονός, ότι

μια τέτοια διεθνής πολιτιστική αναγνώριση δεν έλαβε την

υποδοχή/αποδοχή και δημοσιότητα που της άξιζε στο εσω-

τερικό της χώρας από τις θεσμικές και μη οργανώσεις, συλ-

λόγους κ.α. Στα δε περισσότερα ΜΜΕ πέρασε στα

φευγαλέα και σε μονόστηλες αναφορές. 

Χρίστος Κοντοβουνήσιος

π.Πρέσβυς (ποίηση-δοκίμιο)

UNESCO: Η παγκόσμια αναγνώριση του Ρεμπέτικου

Ο φόβος 

του φορομπήχτη
Ναπολέων Λιναρδάτος

Μετά δακρύων η γερμανική εφημερίδα «Han-

delsblatt» ενημέρωσε τους αναγνώστες της

για τις επιπτώσεις της σημαντικής μείωσης

φόρων που ο πρόεδρος Tραμπ και οι Ρεπουμ-

πλικάνοι κατάφεραν να νομοθετήσουν. Οι γερ-

μανικές επενδύσεις στις ΗΠΑ θα αυξηθούν

κατά 39 δισεκατομμύρια ευρώ. «Σημαντικά με-

γέθη επενδύσεων και θέσεων εργασίας θα με-

τατοπιστούν από την Ευρώπη στις ΗΠΑ»

πρόσθεσε η γερμανική εφημερίδα. 

Το ρεπορτάζ βασιζόταν σε έκθεση του Ευρω-

παϊκού Κέντρου για την Οικονομική Ερευνα

(ZEW). Ο πραγματικός φορολογικός συντε-

λεστής στις ΗΠΑ για επιχειρήσεις πριν από

τη μεταρρύθμιση ήταν στο 36,5%. Μετά τη

φορολογική μεταρρύθμιση ο φόρος στις επι-

χειρήσεις θα πέσει στο 22,7%. Στη Γερμανία

ο αντίστοιχος είναι 28,2% και ο μέσος όρος

της Ευρωπαϊκής Ενωσης 20,9%. Βέβαια,

αυτός ο μέσος όρος της Ε.Ε. δεν δίνει την

ακριβή εικόνα, γιατί οι χώρες της δυτικής Ευ-

ρώπης, που έχουν τον μεγαλύτερο ανταγω-

νισμό από τις ΗΠΑ για επενδύσεις και θέσεις

εργασίας, έχουν φορολογικούς συντελεστές

αρκετά μεγαλύτερους του ευρωπαϊκού

μέσου όρου. Οι χώρες της ανατολικής Ευρώ-

πης είναι αυτές που κατεβάζουν τον μέσο

όρο στο 20,9%. 

Η Ελλάδα των ευρωπαϊκών «μεταρρυθμί-

σεων» θα έχει πλέον έναν φορολογικό συν-

τελεστή για τις επιχειρήσεις, που θα είναι

σχεδόν 30% υψηλότερος από αυτόν των

ΗΠΑ. Σε αυτό τον υπολογισμό δεν λαμβά-

νουμε υπ' όψιν προκαταβολές φόρου ή άλ-

λους άμεσους ή έμμεσους φόρους,

εισφορές και άλλες επιβαρύνσεις που κά-

νουν τη διαφορά πολύ πιο μεγάλη. Στα χρό-

νια των ευρωπαϊκών «μεταρρυθμίσεων»

χιλιάδες επιχειρήσεις έκλεισαν γιατί απλά

δεν μπόρεσαν να σηκώσουν το βάρος ενός

αδηφάγου κράτους σε συνθήκες χρεοκο-

πίας. Μιας χρεοκοπίας που δημιούργησε το

ίδιο το κράτος, το οποίο τώρα τους αναγκά-

ζει να πληρώσουν τα δικά του σπασμένα. 

Η ΦΑΓΕ δεν χρεοκόπησε λόγω της κρίσης,

απλά μετέφερε την έδρα της στο Λουξεμ-

βούργο. Η Coca-Cola Ελλάδος την «έκανε»

για Ελβετία και η Βιοχάλκο για Λουξεμ-

βούργο. Η Ελλάδα στα χρόνια των Μνημο-

νίων έγινε το πειραματόζωο της

φορολογικής εναρμόνισης στην Ε.Ε., όπως

την καταλαβαίνουν η Γερμανία και η Γαλλία.

Μια χώρα λιγότερο ανταγωνιστική ως προς

αυτές, όπως η Ελλάδα, γίνεται μια πηγή

επενδύσεων και ειδικευμένου προσωπικού

που μεταναστεύει για να βρει εργασία. Ταυ-

τόχρονα, η Γαλλία και η Γερμανία προστα-

τεύουν τους δικούς τους υψηλούς

φορολογικούς συντελεστές που μεταφέ-

ρουν τον εθνικό πλούτο στην πολιτική τάξη

και τις παρασιτικές ομάδες που τη στηρίζουν. 

Η φορολογική μεταρρύθμιση στις ΗΠΑ είναι

η πιο μεγάλη ανατροπή στον καταστροφικό

δρόμο προς την πολιτική της φορολογικής

εναρμόνισης. Αν η μεγαλύτερη οικονομία

του κόσμου μειώνει δραστικά τη φορολογία,

τότε γίνεται πιο δύσκολο για τους φορομπή-

χτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να εκμεταλ-

λευτούν τον ιδιωτικό τομέα της οικονομίας.

Μπορεί η φορολογική μεταρρύθμιση να έγινε

στις ΗΠΑ, αλλά κερδισμένος είναι όλος ο

πλανήτης.

Η Μακεδονία είναι μία και Ελληνική

Αγαπητή κ. Διευθύντρια της εφημερίδας

ΕΒΔΟΜΗ

Δεν σας αποκρύπτω ότι μετά μεγάλης

εκπλήξεως διαβάζω τα άρθρα σας στην

εφημερίδα σας σχετικά με το μακεδονικό

ζήτημα και διερωτώμαι, αν καταλαβαίνω

καλά τις... “εθνικιστικές” σας θέσεις. Έτσι

λέγονταν κάποτε οι αληθινοί πατριώτες·

“εθνικιστές” και πολλά άλλα επίθετα.

Δεν φανταζόμουν ποτέ  ότι η μεγαλύ-

τερη συμφιλίωση μεταξύ των λεγομένων

δεξιών και των λεγομένων αριστερών θα

εσυντελείτο στις ημέρες μας σχετικά με

το μέγα εθνικό θέμα της Μακεδονίας

μας.

Όταν δε διαβάζω τα λεγόμενα και τα

γραπτά του μεγάλου Μίκη Θεοδωράκη,

που νομίζω ότι τα είπα ή τα έγραψα εγώ

- ας μου επιτραπεί η ...σεμνότητα - παρα-

ληρώ με υπερηφάνεια ότι υπάρχουν πα-

τριώτες στα... αριστερά και στα ...δεξιά. 

Τι ανοησίες λέγαμε, τί ηλιθιότητες κά-

ναμε και τι εγκλήματα διαπράξαμε. Ας

μας φωτίζει ο Θεός.

Φοβάμαι μήπως λείψει η φωνή και η

μούσα του Θεοδωράκη, γιατί σπάνια ολο-

κληρωμένες προσωπικότητες κινουνται

στον Ελληνικό χώρο, εκφράζοντας δημό-

σια και αγαπούν και τιμούν την πατρίδα

και τα ιερά της...

Καυχιέμαι ότι είμαι δεξιά, το ίδιο Ελλη-

νίδα πατριώτισσα με όσους αγαπούν την

Ελλάδα μας, το σπίτι μας σε οποιονδή-

ποτε χώρο, που οι εγκέφαλοι του Υπουρ-

γείου Παιδείας, του καλοπληρωμένου

αυτού Υπουργείου, ανόητοι και φαύλοι

απαγόρευσαν τον Γ. Δροσίνη ως “εθνικι-

στή”.

Τις προάλλες στην κοπή της βασιλόπιτ-

τας ενός μεγάλου κόμματος στη Βούλα,

κανείς δεν μελέτησε, δεν είπε μιαν ευχή

για το μέγα θέμα της Μακεδονίας.

Γιατί, τί φοβούνται; Τόσο μεγάλη δύναμη

έχουν οι Ξένες Δυνάμεις Δυτικά ή Ανα-

τολικά, που παραλύουν τα αισθήματα

των γνησίων Ελλήνων πατριωτών να το-

ποθετηθούν; Πόσοι εθελοντές Έλληνες

μαζί με τον συμπατριώτη μου Τέλλο Άγρα

(είμαστε Μεσσήνιοι) έδωσαν το αίμα

τους για τη Μακεδονία. Αυτοί τί φοβούν-

ται; την καρέκλα τους, τον θώκο τους

που τους ανέβασε ο απλός λαός που μα-

τώνει όταν βλέπει ότι ετοιμάζονται τα

“όρνια” να κατασπαράξουν την ελληνική

Μακεδονία μας;

Δεν καταλαβαίνω από διπλωματία.

Μόνον καταλαβαίνω ότι πετάει η καρδιά

μου, αν τολμήσουν και χαρίσουν τον Ελ-

ληνικό όρο Μακεδονία “Μακεδνόν” στους

Σλάβους όπου θα ζω θα τους οικτίρω, θα

τους ελεεινολογώ και θα τους αναθεμα-

τίζω από οπουδήποτε και αν προέρχον-

ται. Θα είμαι όρθια και αληθινή για να

ενώσω την οργή μου με το λαό και να

ακουστεί η φωνή μας μέεχρι το Θεό.

Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ.

Βούλα Λαμπροπούλου 

ομότιμος καθηγήτρια Παν/μιου Αθηνών
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Σε μια σεμνή, επίσημη τελετή, στο
Μέγαρο της Παλαιάς Βουλής, το
“Ίδρυμα Προαγωγής Δημοσιογρα-
φίας Αθανασίου Μπότση” πραγμα-
τοποίησε την 34η απονομή βραβείων
και τιμητικών διακρίσεων, την Τε-
τάρτη 17 Ιανουαρίου, παρουσία του
Προέδρου της δημοκρατίας Προ-
κόπη Παυλόπουλου, Υπουργών, βου-
λευτών, εκπροσώπων κομμάτων, της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της εκ-
κλησιαστικής ηγεσίας καθώς και του
δημοσιογραφικού κόσμου.

Στο Μίκη Θεοδωράκη

Ειδική Τιμητική Διάκριση απενεμήθη στον Μίκη

Θεοδωράκη, για το Παγκοσμίως αναγνωρισμένο

μουσικό και πολιτιστικό του έργο και την πολύ-

πλευρη εθνική του συμβολή στην Ελλάδα και τη

Δημοκρατία.

Βραβεία απένειμε στους δημοσιογράφους Ευγέ-

νιο Δαδαλιάρα, Ανδριάνα Παρασκευοπούλου

της ΕΡΤ, Λένα Παρασκευά του TV Star και στον

Κων/νο Φαφούτη Δ/ντη Σύνταξης της εφημερί-

δας Καθημερινή.

Ειδικά βραβεία απενεμήθησαν στους εργαζόμε-

νους στο κανάλι της Βουλής [κοινοβουλευτικό

ρεπορτάζ] (Βραβείο “Γιάννης Φάτσης”), βραβείο

“Χρήστος Πασαλλάρης” στον Χρήστο Μπόκα,

βραβεία οικονομικού ρεπορτάζ Γεώργιο Κούρο,

Χρήστο Κολώνα, βραβειο Τοπικής Αυτοδιοίησης

από την ΚΕΔΕ στο Νίκο Μάνεση και Μαρία Νι-

κολάου, βραβειο ξένου Τύπου & ανταποκριτών

“Κώστας Τσατσαρώνης” στη Μαρία Δεναξά, βρα-

βείο “Βλάσσης Σωκρατίδης” της ΕΔΙΠΤ στον

Ευάγγελο Παπαλιού, Δημοσιογραφίας και Τε-

χνολογίας Ζωή Κατσιγιάννη και Πάνο Κωνσταν-

τόπουλο.

Τιμητικές διακρίσεις στους: Θωμά Σιδέρη, Φαίη

Χρυσοχόου  Γεώργιο Ευθυμίου και Χρήστο Μα-

ζανίτη, Σταμάτη Μαλέλη, στο σύνολο της Δημο-

τικής Ραδιοφωνίας για τα 30 χρόνια της, στην

περιφερειακή εφημερίδα “Εν Δελφοίς” και στην

Εβδομαδιαία Περιφερειακή Εφημερίδα Αττικής

“ΕΒΔΟΜΗ”.

Τιμητική Διάκριση στην “ΕΒΔΟΜΗ”

Την τιμητική διάκριση, που απενεμήθη στην

“ΕΒΔΟΜΗ” από τον Πρόεδρο του Διοικητικού

Συμβουλίου του “Ιδρύματος Προαγωγής Δημο-

σιογραφίας Αθανάσιο Μπότση, Πάνο Καρα-

γιάννη, παρέλαβε, για λογαριασμό της

εφημερίδας ο Κώστας Βενετσάνος, για την εκ-

Αγώνες 20 ετών επιβραβεύονται. Τ
από το Ίδρυμα Δημοσιογρ

Ο Κώστας Βενετσάνος παραλαμβάνει την τιμητική διάκριση της “ΕΒΔΟΜΗΣ” από τον πρόεδρο του Ιδρύ-
ματος Προαγωγής Δημοσιογραφίας Αθ. Μπότση, Πάνο Καραγιάννη.
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δοτική επιτυχημένη προσπάθεια που ξεκίνησε

πριν 20 χρόνια με την εκδότρια Άννα Μπουζιάνη

- Βενετσάνου και συνεχίζεται από την Ηλέκτρα

Βενετσάνου.

Ο Κ. Βενετσάνος, μετά την απονομή της διάκρι-

σης, αφού ευχαρίστησε το “Ίδρυμα Μπότση” για

την αναγνώριση της προσφοράς της εφημερίδας

επί 20 χρόνια αδιάλειπτης ενημέρωσης δήλωσε: 

«Ευχαριστώ πρωτίστως τους πολυπληθείς, τα-
κτικούς και ένθερμους αναγνώστες μας, που με
την αγάπη τους και την ψυχική τους συμπαρά-
σταση μάς ενδυναμώνουν, μας ενθουσιάζουν και
συνάμα μας υπενθυμίζουν τη μεγάλη μας ευ-
θύνη από τούτο δω το μετερίζι της δημοσιογρα-
φίας. Το μετερίζι της δημοκρατίας.

Παραλαμβάνω αυτή την τιμητική διάκριση, ως
εκπρόσωπος της ΕΒΔΟΜΗΣ. Η διάκριση ανήκει,
κατά ένα μεγάλο μέρος,  στους συντελεστές της
και στους συνεργάτες της και ιδιαίτερα τους τα-
κτικούς ανιδιοτελείς συνεργάτες, Γιάννη Κορνα-
ράκη, Φαίδρα Φραγκομανώλη-Κοκκόλα, Πέτρο
Ιωαννίδη, Νίκο Γεωργόπουλο.

Κυρίως όμως ανήκει στην εμπνεύστρια, στην
“ψυχή”, στο δυναμισμό και στην άοκνη εργατικό-
τητα και υπευθυνότητα της εκδότριας Αννας
Μπουζιάνη - Βενετσάνου.

Ευελπιστώ στη συνέχεια και στην ανάπτυξη της
εφημερίδας, με την ώθηση που αναμένω να
δώσει η διάδοχη κατάσταση, υπό τη διεύθυνση
της εκδότριας - δημοσιογράφου Ηλέκτρας Βε-
νετσάνου, και οι “κρυφές” εφεδρείες μας. Ευελ-
πιστώ ν’ ακούσω εκείνο το πανάρχαιο
λακεδαιμόνιο, “άμμες δε γ’ εσόμεθα πολλώ κάρ-
ρονες” (Εμείς θα γίνουμε πολύ καλύτεροι).

Τιμητική διάκριση στην ΕΒΔΟΜΗ
ραφίας Αθανασίου Μπότση

Από τους πρώτους που μας συνεχάρησαν ήταν

ο δήμαρχος των 3Β Γρηγόρης Κωνσταντέλλος

και ο πρόεδρος του ΝΑΟΒ Κ. Κωνσταντόπουλος

που παρευρέθησαν στην εκδήλωση.

Ευχήθηκαν

Καταιγισμός μηνυμάτων με ευχές και συγχα-

ρητήρια έχουν δεχθεί τα ηλεκτρονικά μας

μέσα, emails & facebook, αλλά και η τηλεφω-

νική επικοινωνία ασταμάτητη.

«Θα ήθελα να συγχαρώ την οικογένεια Βενετσάνου,
Κώστα και Άννα, για την απονομή του βραβείου από το
ίδρυμα Μπότση στην εφημερίδα ‘’Εβδόμη’’, μετά από εί-
κοσι χρόνια συνεχούς έκδοσης στην περιοχή μας, την
Ανατολική Αττική.
Σε αυτή τη δύσκολη εποχή, η “Εβδόμη” αποτελεί φάρο
ενημέρωσης και αντικειμενικής πληροφόρησης των πο-
λιτών της Ανατολικής Αττικής, όταν οι τοπικές εφημερί-
δες περιορίζονται και πολλές δυστυχώς αναγκάζονται
λόγω των οικονομικών συνθηκών, να κλείνουν.
Η εφημερίδα που εδώ και πολλά χρόνια κάθε εβδομάδα
βρίσκεται στα περίπτερα είναι σημαντικό να συνεχίσει
την “έντυπη λειτουργία” της και εύχομαι από βάθη καρ-
διάς να τα εκατοστήσει και να αποτελεί πηγή ενημέρω-
σης για όλους μας. Και πάλι συγχαρητήρια για το
σημαντικό βραβείο που πήρατε!»

Νεκτάριος Καλαντζής
Πρόεδρος της Ένωσης Νέων Αυτοδιοικητικών Ελλάδος 

Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Παλλήνης

Σας ευχαριστούμε όλους από καρδιάς
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«Καί ὀλίγον μέν χρόνον ξυνέμεινεν ἡ ὁμαιχμία, ἔπειτα
δέ διενεχθέντες οἱ Λακεδαιμόνιοι καί Ἀθηναῖοι ἐπολέμη-
σαν μετά τῶν ξυμμάχων πρός ἀλλήλους, καί τῶν ἄλλων
Ἑλλήνων εἴ τινές που διασταῖεν, πρός τούτους ἤδη ἐχώ-
ρουν».

(Θουκυδίδης, 460-399/5, βιβλίο Α’, 18, 3)

(= Και η εθνική ενότητα/ η συμμαχία των Ελλήνων διατη-

ρήθηκε λίγο μόνο καιρό, έπειτα όμως, καθώς περιήλθαν

σε έχθρα/διάσταση οι Λακεδαιμόνιοι και οι Αθηναίοι, πο-

λέμησαν μεταξύ τους έχοντας καθένας και τους δικούς

του συμμάχους, και από τους άλλους Έλληνες, όσες

φορές διαφωνούσαν σε κάποιο ζήτημα, αμέσως προσχω-

ρούσαν με τον ένα ή τον άλλον απ’ αυτούς).

ΣΧΟΛΙΟ: Ο επίκαιρος και πάντα διαχρονικός ιστορικός, ο

Θουκυδίδης, ο πατέρας της επιστημονικής και πολύ-αιτιο-

κρατικής, συγκριτικής ιστοριογραφίας μάς περιγράφει και

αναλύει τον Πελοποννησιακό Πόλεμο, τον πρώτο εμφύλιο

μεταξύ των Ελλήνων ή τον δεύτερο, αν δεχτούμε πως ο

Τρωικός πόλεμος ήταν και αυτός εμφύλιος. Ας μην ξε-

χνούμε ότι το αρχαιότερο λογοτεχνικό έπος στον κόσμο η

“ΙΛΙΑΔΑ” ξεκινάει με τη λέξη “Μῆνιν”, που σημαίνει την

έριδα, τη διαφωνία, τη διχόνοια, την αδιάλλακτη οργή του

Αχιλλέα κατά του Αγαμέμνονα. Η λέξη παράγεται από το

ρήμα μάω = επιθυμώ, ποθώ, σπεύδω, εξ ου και μένος -

έξαψη του νου, η διατάραξη / διασάλευση των φρενών.

Ο διαπρεπής Φιλέλλην Βρετανός Ιστορικός Άρνολντ

Τόινμπυ, 1889 - 1975, έγραψε πως η Ελλάδα με τον αδελ-

φοκτόνο Πελοποννησιακό Πόλεμο αυτοκτόνησε. Η κληρο-

νομιά του είναι πολύ οδυνηρή, ακόμη κουβαλάμε μέσα μας

τα σπέρματα αυτού του επικατάρατου διχασμού, της διχό-

νοιας που μας έχει στοιχίσει πολύ ακριβά, γιατί δεν μας δί-

δαξε ακόμη τίποτε. Στον Δημόσιο λόγο, ακόμη και μέσα

στο ναό της Δημοκρατίας, το Κοινοβούλιο, συνάζεται το

προσάναμμα της φωτιάς: «δωσίλογοι», «προδότες», «πα-

τριδοκάπηλοι», «γερμανοτσολιάδες», προβάλλει έτσι θα-

νάσιμος ο εθνικός κίνδυνος και κάπου ο πειρασμός να

επαναληφθεί η ιστορία. Αλλά τότε δεν θα είναι φάρσα, θα

είναι η εσχάτη τραγωδία. Η ελληνική ιστορία είναι γεμάτη

από τραγωδίες, ας μην ξεχνάμε ότι γενέτειρα της τραγω-

δίας είναι η Αθήνα, και αυτή δημιούργησε το δράμα γιατί

η ίδια η ιστορία της ήταν δραματική. Από το 1945 και μετά

βιώνουμε συνεχώς εμφυλίους, συγκρούσεις, αποτυχίες,

ήττες. Είναι καιρός να ομονοήσουμε και να επιτελέσουμε

ξανά τους θριάμβους, τις επιτυχίες, τις νίκες, τα κατορθώ-

ματα, τις εποποιΐες για τις οποίες είμαστε γεννημένοι και

αποτελούμε παράδειγμα στους άλλους λαούς λόγω του

αδούλωτου φρονήματος και της αγωνιστικής μας διάθεσης.

Το ιερό βιβλίο των Αράβων, το Κοράνιο, έχει 114 κεφάλαια

(surah = σειρές / ενότητες).

Στη surah ΧΧΧ (30), 1-5 το Κοράνι (παράγεται από το ομη-

ρικό ρήμα κορέω = σαρώνω, σπέρνω το λόγο του θεού),

αναφέρει πως οι ΑΛ-ΡΟΥΜ δηλ. οι Ρωμηοί, οι Έλληνες

πάντα θα νικούν. Είναι θέλημα του Αλλάχ (= άλιος, ήλιος,

θεός του φωτός). Φυσικά με το ισχυρότερο όπλο στον

κόσμο: τον πολιτισμό τους. Τα κανόνια σκουριάζουν. Ο πο-

λιτισμός όμως διαιωνίζεται, αρκεί να τον προβάλλεις, να

τον διαδίδεις, να τον αναδεικνύεις, αφού πρώτα τον γνω-

ρίσεις και τον αγαπήσεις. Τη βαριά ευθύνη όμως για ουσια-

στική και σε βάθος γνωριμία του Ελληνικού Πολιτισμού

στους Ελληνόπαιδες την έχει το Υπουργείο Παιδείας,

Έρευνας και Θρησκευμάτων καθώς και το Υπουργείο Πο-

λιτισμού και Αθλητισμού.

Στα αναλυτικά προγράμματα σπουδών γιατ ο Γυμνάσιο και

το Λύκειο είναι αναγκαίο να περιληφθεί και το μάθημα: «ΟΙ
ΡΙΖΕΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ
ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ». Μάθημα που θα το-

νώνει την ιστορική συνείδηση για τη συνοχή και τη συνέ-

χεια του Ελληνικού Πολιτισμού, θα ενισχύει την Εθνική

Αυτογνωσία, Αυτοσυνειδησία και Αυτοπεποίθηση των πο-

λιτών και θα αποσοβεί την κρίση ταυτότητας και την απώ-

λεια σαφούς και ακριβούς προσανατολισμού στις σκέψεις,

ενέργειες και αντιδράσεις μας. Θα έχουμε πλήρη επίγνωση

των προτερημάτων και ελαττωμάτων

μας και δεν θα διαταράσσεται η επαφή

μας με την πραγματικότητα, παρόλο

τον ασφυκτικό κλοιό της καθημερινό-

τητας. Δεν θα πελαγοδρομούμε, δεν

θα αεροβατούμε και δεν θα αποπροσα-

νατολιζόμαστε από τα πραγματικά

προβλήματα της πατρίδας μας.

Αν γνωρίζουμε ποιοι είμαστε, από πού

ερχόμαστε και πού θέλουμε να φτά-

σουμε, τα διχαστικά δημοψηφίσματα

και τα κατευθυνόμενα συλλαλητήρια

διαμαρτυρίας, με τα αναμενόμενα

έκτροπα και παρατράγουδα και τα αμ-

φισβητούμενα οφέλη, όπως το προ-

γραμματισμένο της Κυριακής 21ης

Ιανουαρίου στο Λευκό Πύργο για την ελ-

ληνικότητα της Μακεδονίας, είναι περιττά· δυναμιτίζουν

την ήδη τεταμένη ατμόσφαιρα και πυροδοτούν το κλίμα έν-

τασης με ανεξέλεγκτες αντιδράσεις.

Η λέξη ομαιχμία είναι ιωνική και απαντάται μια μόνο φορά

στο Θουκυδίδη. Σημαίνει Συμμαχία, Φιλία, Συμφωνία με-

ταξύ δύο ή περισσοτέρων πλευρών προκειμένου από κοι-

νού να αντιμετωπίσουν έναν εξωτερικό εχθρό, μια απειλή.

Ομομαχία, βοήθεια, άρηξις, υπεράσπιση, αποσόβηση, συμπα-

ράσταση, αμυντική συμμαχία, ένωση - συνασπισμός για μάχη.

Η λέξη παράγεται από το επίθετο  ὅμαιχμος, ὁ ὁμοῦ μαχό-

μενος, σύμμαχος, συμπολεμιστής, που είναι σύνθετη απ’ το

ὁμός (ὁμοῦ) και το ρήμα ἀΐσσω - ιἄσσω - ιἄττω, που σημαίνει

ορμώ, εφορμώ, φέρομαι ορμητικός, ανυψούμαι ταχέως,

πετώ, και κυρίως σημαίνει τη συνένωση δύο αιχμών.

CONSENTIO ERGO SUM
(= ομονοώ, ομολογώ, ομοδοξώ, ομογνωμονώ άρα

υπάρχω)

DISSENTIO ERGO DISSOLVOR/DIVERTO/DISSOCIOR 
(= διαφωνώ, αντιδοξώ, διχογνωμονώ άρα διαλύομαι) 

Γνωμικά Πέτρου Ιωαννίδη

Με το πρώτο γνωμικό υπάρχει η δυνατότητα να σωθούμε

και να βγούμε από το αδιέξοδο της κρίσης, με το δεύτερο

είμαστε καταδικασμένοι να αποτύχουμε και να καταστρα-

φούμε.

«Όταν τα σκυλιά τρώγονται, ο λύκος τρώει τα πρόβατα»
«Ὁµόνοια - ὁµοδοξία ἀρχόντων καί ἀρχοµένων
ὡς δεῖ ἄρχειν καί αρχεσθαι».

(Πλάτων, 427-347, “ΟΡΙΣΜΟΙ”, 413 ε, 8)

(= Ομόνοια είναι η ομοφωνία αρχόντων και αρχομένων για

το πώς πρέπει να κυβερνούν και να κυβερνιούνται).

ΣΥΓΚΡΗΤΙΣΜΟΣ
(Συνένωση - Συνασπισμός κατά κοινού εχθρού)

Η λέξη Συγκρητισμός παράγεται από το ρήμα συγκρητίζω

που σημαίνει, ενώνομαι, συνασπίζομαι εναντίον κάποιου

(σύν + Κρής - τός).

Αναφέρεται στα “Ηθικά” του Πλουτάρχου και συγκεκριμένα

στο έργο του «De fraterno amore» (= περί φιλαδελφίας)

490b, 6, και αποδίδεται στην ένωση των Κρητών, παρά τις

διαφορές τους, μπροστά σ’ ένα κοινό κίνδυνο.

Πολλοί αρχαίοι συγγραφείς έχουν ασχοληθεί με την Κρήτη

(Όμηρος, Πλάτων, Αριστοτέλης) και εκφράζουν το θαυμα-

σμό τους κυρίως για τη νομοθεσία, την καθημερινή ζωή και

τα έθιμά της. 

Ο Πλούταρχος θεωρεί τον Συγκρητισμό ως παράδειγμα

προς μίμηση λέγοντας πως οι Κρήτες: «Οἵ (= Κρήτες) πολ-
λάκις στασιάζοντες ἀλλήλοις καί πολεμοῦντες ἔξωθεν
ἐπιόντων πολεμίων διελύοντο καί συνίσταντο· καί τοῦτ’
ἦν ὁ καλούμενος ὑπ᾽αὐτῶν “συγκρητισμός”».
(= οι Κρήτες ενώ πολλές φορές στασίαζαν και πολεμούσαν

μεταξύ τους, όταν αντιμετώπιζαν εξωτερικούς εχθρούς,

σταματούσαν τους πολέμους και

ένωναν τις δυνάμεις τους για να

τους αποκρούσουν. Αυτή ήταν η ση-

μασία του όρου Συγκρητισμός).

Υπήρχε επομένως Συνείδηση της

Κοινότητας παρά τις εσωτερικές αν-

τιθέσεις και τους συνεχείς εμφυλί-

ους πολέμους των πόλεων της

Κρήτης, οι οποίες αποτελούσαν χω-

ριστά κράτη. Κατά καιρούς καταβάλ-

λονταν προσπάθειες, ώστε να

επιλύονται οι μεταξύ τους διαφορές

ειρηνικά, οπότε υιοθετούσαν θε-

σμούς, όπως οι ενώσεις πόλεων ήδη

από τα μέσα του 4ου αιώνα π.Χ. και

το “ΚΟΙΝΟΝ ΤΩΝ ΚΡΗΤΩΝ” στα

τέλη του 3ου αιώνα π.Χ. Είναι χαρα-

κτηριστικό ότι το 183 π.Χ. αναφέρονται ως μέλη του Κοινού

31 πόλεις. Στόχος τους ήταν η εμπέδωση της ειρήνης μεταξύ

των πόλεων της Κρήτης, οι οποίες βρίσκονταν σχεδόν πάντοτε

σε εμφύλιες διαμάχες. Για την επίτευξη αυτής της ειρηνευτι-

κής αποστολής του το Κοινόν διέθετε Ειδικό Δικαστήριο το

“ΚΟΙΝΟΔΙΚΙΟΝ” και Ειδική Νομοθεσία το “ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ” των

Κρητών. Το Κοινοδίκιον (Πολύβιος, “ΙΣΤΟΡΙΑΙ”, κβ’, VI) ήταν

ένας πρωτότυπος θεσμός που θα μπορούσαμε να τον παραλ-

ληλίσουμε με το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Ήταν ένα

ποινικό και διαιτητικό δικαστήριο που είχε αρμοδιότητες σχε-

τικές και προς τα κράτη και προς τους ιδιώτες και εκδίκαζε με

βάση γραπτή ποινική νομοθεσία, η οποία αναφερόταν και σε

αδικήματα μεταξύ κρατών και σε αδικήματα ιδιωτών σε βάρος

υπηκόων ξένου κράτους. Το Κοινόν των Κρητών είχε και δικό

του νόμισμα, ενώ ο αρχηγός του ονομαζόταν Κρητάρχης.

Όταν οι πρόγονοί μας ήθελαν να μιλήσουν για ένα λαό, ο

οποίος έτρεφε υπέρμετρη αγάπη για την πατρίδα του - Φι-

λοπατρία - ανέφεραν τους Κρητικούς. Η αγάπη τους ήταν

τόση μεγάλη για την πατρίδα τους που την αποκαλούσαν

Μητρίδα (γη) = δηλαδή ότι βγήκαν μέσα από σπλάχνα της.

Aν θέλουμε να βγούμε από τα αδιέξοδα και τις κρίσεις

πρέπει να ακολουθήσουμε τη δοκιμασμένη στρατηγική

μέθοδο και τακτική της Ομαιχμίας και του Συγκρητισμού

των προγόνων μας. Διαφορετικά θα συνεχίσουμε να σερ-

νόμαστε, να βαλτώνουμε και να οδηγούμαστε μοιραία,

αλλά με μαθηματική ακρίβεια στην αυτοκαταστροφή μας.

Πέτρος Ιωαννίδης

Καθηγητής φιλόλογος

ΕΤΥΜΟΛΟΓΩ ΑΡΑ ΥΠΑΡΧΩ

«ἄπιτε»!
Ἐξ Ὁµαιχµίας 
Συγκρητισµοῦ

ἄρχεσθαι
&

Διπολισµοῦ - Πολωτισµοῦ
παύεσθαι

Αρχαίος κυκλικός χορός της Ομονοίας.
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Σουηδικό, λεμφικό και shiatsu για ηρεμία και χαλά-

ρωση - Σουηδικό, shiatsu και trigger point therapy για

τους μυικούς σπασμούς και πόνους.

Ρεφλεξολογία και rejuvance. Θεραπευτική προσέγ-

γιση εφ’ όλης της ύλης - Rejuvance - Facial Manipu-

lation για πρόσωπο με ειδικές τεχνικές για μείωση

των ρυτίδων.

Holistic Massage Center

Γούναρη 229 και Ηφαίστου Γλυφάδα
(έναντι  Εφορίας Γλυφάδας)

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

Την Παρασκευή 12 Ιανουαρίου 2017 στη Μονάδα

Φροντίδας Ηλικιωμένων Άκτιος στη Βάρη και Άκτιος

Μονάδα Alzheimer στην Αγία Παρασκευή, πραγματο-

ποιήθηκε εκδήλωση για τον εορτασμό της έλευσης

του νέου έτους και την κοπή της Βασιλόπιτας.

Ο Πρόεδρος της “Άκτιος, Δρ Κωστής Προύσκας,

έδωσε ευχές για μια δημιουργική χρονιά γεμάτη

υγεία, αγάπη και ευτυχία στους ενοίκους, συγγενείς

και τους εργαζομένους της Μονάδας “Ακτιος”. 

Στη συνέχεια έκοψαν την Βασιλόπιτα και μοίρασαν

δώρα στους τυχερούς της χρονιάς.

Στην εκδήλωση συμμετείχε ο Σύλλογος Επτανησίων

Αγίας Παρασκευής «Τα Ιόνια» οι οποίοι ταξίδεψαν το

κοινό σε όλα τα μέρη της Ελλάδος μέσα από παρα-

δοσιακούς χορούς.

Στην όμορφη αυτή βραδιά, παρευρέθηκαν ένοικοι με

τους συγγενείς τους, εργαζόμενοι, συνεργάτες και

φίλοι της Μονάδας “Ακτιος”.

Εργαζόμαστε και ένοικοι της Μονάδας “Ακτιος” εύχον-

ται σε όλους μία χρονιά γεμάτη υγεία και ευτυχία.

“Ακτιος” Οδηγός Λεωφ. Βάρης 157 (κτίριο Σ.Ε.Ο.)

Τηλ. 210 8971.413,  

Aντίστοιχες εκδηλώσεις

έγιναν και στη Μονάδα

“Ακτιος” στην Αγία Πα-

ρασκευή (12.1) και στη

Μονάδα “Ακτιος” στο

Μαρούσι, όπου παρα-

βρέθηκε και ο δήμαρχος Αμαρουσίου και Πρόεδρος

του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργος Πατούλης, ο

οποίος μίλησε με τιμητικά λόγια για τις υπηρεσίες της

μονάδας Άκτιος Άρτ Παλάς, για το έργο όλων των ερ-

γαζομένων και ευχήθηκε μια χρονιά γεμάτη υγεία και

να συνεχίσουν να παρέχουν υψηλού επιπέδου υπη-

ρεσίες φροντίδας με το ίδιο πάθος.

Βασιλόπιτα με την “Ακτιος”

CONTINENTAL-UNIROYAL-BRIDGESTONE-BARUM
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H καθυστερημένη 

εθνογένεση των Σκοπίων

Οι εθνογενετικές διαδικασίες, δηλαδή οι ιστορικές

«κατασκευές» του εθνικού κράτους σε ολόκληρη την

Ευρώπη συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας,

έλαβαν χώρα κατά τον δέκατο ένατο αιώνα. Τα υλικά

με τα οποία δημιουργήθηκαν τα εθνικά κράτη είναι

γνωστά και έχουν αναπτυχθεί οι σχετικές πολιτικές

θεωρίες περί εθνικού κράτους. Επίσης έχουν αναλυ-

θεί σε βάθος και σε έκταση και ο ρόλος των ιδεολο-

γιών όπως π.χ. ο ρομαντισμός στη διαμόρφωση των

εθνικών συνειδήσεων. Στη διεθνή ιστοριογραφία η

Γερμανία έχει καταγραφεί ως το «καθυστερημένο

έθνος» με την έννοια ότι ήταν απ’ όλα τα ευρωπαϊκά

κράτη εκείνο το οποίο απέκτησε εθνική συνείδηση

κατά τις τελευταίες δεκαετίες του δεκάτου ενάτου

αιώνα, ενώ όλες οι άλλες ευρωπαϊκές περιοχές συγ-

κροτήθηκαν ως κράτη, δηλαδή ως διοικήσεις και ως

έθνη, δηλαδή ως συνειδήσεις μέσω παράλληλων δια-

δικασιών. 

Στις μέρες μας (κατά το έτος 2018) η ελληνική πολι-

τική κοινωνία, η οποία έχει συγκροτηθεί ως εθνικό

κράτος εδώ και δύο σχεδόν αιώνες, βρίσκεται μπρο-

στά σ’ ένα μείζον πολιτικό ζήτημα, το οποίο αναφέ-

ρεται πρωτίστως στον εθνικό και συνειδησιακό

αυτοπροσδιορισμό γειτονικής περιοχής. Αναφέρομαι

στο κράτος της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρα-

τίας της Μακεδονίας με πρωτεύουσα την πόλη των

Σκοπίων. Όπως δεν έκανα εκτενή ιστορική αναφορά

στις εθνογενετικές διαδικασίες των ευρωπαϊκών κρα-

τών, δεν θα κάνω και στην περίπτωση του κράτους

των Σκοπίων, το οποίο συνδέει την ίδια την εθνική

υπόστασή του θεμελιωδώς και ουσιαστικώς με την

ονομασία του. Μετά τη διάλυση της Ομοσπονδίας της

Γιουγκοσλαβίας, δημιουργήθηκαν τα επιμέρους

εθνικά κράτη, όπως είναι π.χ. η Σλοβενία, η Κροατία,

το Μαυροβούνιο κ.α. 

Η δημιουργία ή εάν θέλετε η «επινόηση» των εθνικών

αυτών κρατών όπως συνηθίζεται στη γλώσσα της πο-

λιτικής φιλοσοφίας, δεν είναι τέχνασμα, αλλά προ-

ήλθε από την ιστορική παράδοση των λαών τους και

του πληθυσμού τους. Οι ίδιοι οι πολίτες αυτοπροσ-

διορίσθηκαν και αυτοπροσδιορίζονται ως μέλη μίας

εθνικής συλλογικότητας, η οποία ανάγει τις ρίζες της

στον κοινό πολιτισμό, στον κοινό κοινωνικό βιόκο-

σμο, στις ίδιες αντιλήψεις περί ιστορικής προοπτικής

του βίου τους κ.α. Η ιστορική ευρωπαϊκή εθνογενε-

τική διαδικασία που εφαρμόστηκε στα άλλα κράτη

της Ομοσπονδίας της Γιουγκοσλαβίας δεν βρήκε πρό-

σφορο έδαφος εφαρμογής στην «περίπτωση των

Σκοπίων». Και το ερώτημα, το οποίο τίθεται είναι το

εξής: γιατί ενώ η Κροατία ή η Σλοβενία συγκροτήθη-

καν εδώ και τριάντα σχεδόν χρόνια ως εθνικά κράτη,

τα «Σκόπια» δεν μπορούν να αποκτήσουν εθνική ον-

τότητα; Ψεύδεται  ο ομι-

λητής στη διεθνή κοινό-

τητα, όταν ισχυρίζεται

ότι η ελληνική πολιτική

κοινωνία εμποδίζει τη

σκοπιανή οντότητα να

αυτοπροσδιορισθεί .

Προφανώς στην «περί-

πτωση των Σκοπίων»

δεν υπάρχουν τα κλασ-

σικά συνειδησιακά υλικά

για την «κατασκευή» του εθνικού κράτους. 

Το κράτος των Σκοπίων έχει οργανωθεί ως διοικητική

και γραφειοκρατική οντότητα, αλλά στο επίπεδο του

πνεύματος και της συνείδησης εξαρτά τον αυτοπροσ-

διορισμό του από το όνομά του στο οποίο οπωσδή-

ποτε πρέπει να περιλαμβάνεται ο όρος: «Μακεδονία»

σύμφωνα με τις διακηρύξεις των σκοπιανών διοικούν-

των. Στο σημείο αυτό τοποθετείται ο «γόρδιος δε-

σμός» για την ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων. Οι

λέξεις και τα πράγματα ανακατασκευάζουν τις ιστο-

ρικές διαμεσολαβήσεις τους. Δεν θα πρέπει λοιπόν

να ξεχνάμε, ότι με τη λέξη ή τον όρο: «Μακεδονία»

δηλώνουμε πράγματα που είναι ιστορικά, πολιτισμικά,

συνειδησιακά ακόμη και πράγματα που έχουν εγγρα-

φεί στο κοινωνικό ασυνείδητο των πληθυσμών της

ευρύτερης περιοχής, η οποία δεν διαιρείται σε διοι-

κητικά κράτη ή σε εθνικές οντότητας. Επομένως τί-

θεται το πολιτικό ερώτημα, πώς και γιατί μία

επιμέρους πληθυσμιακή ομάδα, η οποία νομίμως επι-

διώκει και προσπαθεί να αποκτήσει, έστω και καθυ-

στερημένα εθνική συνείδηση, αποκτά το δικαίωμα να

σφετερισθεί για λογαριασμό της τον όρο: «Μακεδο-

νία» σε βάρος άλλων πληθυσμιακών ομάδων στα

Βαλκάνια, για τις οποίες αυτός ο όρος και αυτή η

λέξη έχει διαφορετικό συνειδησιακό, ιστορικό και ιδε-

ολογικό φορτίο; 

Στο σύντομο αυτό κείμενό μου προσπάθησα να είμαι

περισσότερο αναλυτικός και λιγότερο συνθετικός,

σύμφωνα με την καντιανή επιχειρηματολογία. Το πρό-

βλημα τελικά της ονομασίας του «κράτους των Σκο-

πίων» δεν είναι ένα ζήτημα που αναφέρεται στις

σχέσεις ανάμεσα στην Αθήνα και τα Σκόπια. 

Το πρόβλημα του ονόματος της σκοπιανής εθνικής

οντότητας είναι εγγενές και εσωτερικό ζήτημα αυτο-

προσδιορισμού του ίδιου του κρατικού διοικητικού

μηχανισμού, ο οποίος προήλθε ως απομεινάρι της διά-

λυσης της γιουγκοσλαβικής αυτοκρατορίας. Ας τελει-

ώσουμε τα σύντομα αυτά πολιτικά σχόλιά μας για το

«ζήτημα των Σκοπίων» με μία παρατήρηση – ερώτηση:

Μία ή δύο δεκαετίες που διανύει μία συλλογική οντό-

τητα (Σκόπια) για να δώσει ένα όνομα στον εαυτό της

χωρίς να έχει το υπόβαθρο των ευρωπαϊκών εθνογε-

νετικών διαδικασιών άραγε πώς μπορούν να συγκρι-

θούν με έναν ή δύο αιώνες άλλων συλλογικών

οντοτήτων (Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα κ.α.); Ο διαφω-

τισμός ποτέ ως ιστορική διαδικασία δεν εκδικείται,

αλλά πάντοτε διδάσκει και άτομα και λαούς.

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Ο Θεόδωρος Γεωργίου είναι Καθηγητής ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟ-

ΣΟΦΙΑΣ στο ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ.     

«Είμαστε Σλάβοι. Έχουμε έρθει στα Βαλκάνια τον 6ο
και τον 7ο αιώνα(...) δεν είναι αυτό που δίνει την ταυ-
τότητα του λαού μας».

Κίρο Γκληγκόρωφ, πρώτος πρόεδρος των Σκοπίων

«Αντιμετωπίσαμε το θέμα των Σκοπίων με δειλία και ωσάν
να είμεθα  εμείς οι ένοχοι και οι πλαστογράφοι της Ιστορίας»

Μανόλης Ανδρόνικος

«Ελπίζω ότι οι σύμμαχοι και συνεταίροι μας θα καταλά-
βουν επιτέλους ότι δεν υπάρχει παρά μόνο μία Μακεδο-
νία και η Μακεδονία αυτή είναι Ελληνική».

Κων/νος Καραμανλής Πρόεδρος της Δημοκρατίας

«Για μένα δεν υπάρχει καμία δυνατότητα να δεχθώ τον
όρο Μακεδονία υπό οιανδήποτε μορφή αυτός περιέχε-
ται».

Ανδρέας Παπανδρέου, ως Πρωθυπουργός

[...] Χαμένος ο Ελληνισμός που θα παραχωρήσει μέρος
του εαυτού του και θα αφήσει το υπόλοιπο στους πολυά-
ριθμους καλοθελητές. Θα πρόκειται για νομιμοποίηση
μιας καθαρής υπεξαίρεσης των Σκοπιανών, αφού η πα-
τρογονική τους ονομασία για χίλια χρόνια ήταν «Δαρδα-
νία» και προπολεμικά ήταν γνωστή ως «Νότιος Σερβία» ή
«Βαρντάρσκα Μπανόβινα.
[...] Με αυτά τα ισχυρά διαπραγματευτικά ατού, τι άραγε
συζητούν οι Έλληνες τεχνοκράτες επί τόσα χρόνια;
Μήπως περιμένουν να μεγαλώσει το νήπιο, να ανδρωθεί,
να πολλαπλασιαστεί, για να επιτεθεί θεριεμένο και εμείς
απλώς να υποχωρήσουμε με μια «έντιμη» υποχώρηση
(συμβιβασμό);»

Χριστόδουλος μακαριστός Αρχιεπίσκοπος 

Αθηνών και πάσης Ελλάδος

Είπαν για το ΣκοπιανόΕκκλησία και Σκοπιανό

Με ιδιαίτερα σκαιό τρόπο το Υπ. Εξωτερικών αντιμετώ-

πισε την ανακοίνωση της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου (Δ.Ι.Σ.)

πάνω στο θέμα της ονοματοδοσίας των Σκοπίων.

Τί έγινε; Η Ιερά Σύνοδος, πολύ έξυπνα, αποφάσισε και το-

ποθετήθηκε πάνω στο θέμα της ονοματοδοσίας αρμοδίως,

ως προς τη διαβούλευση. 

Είπε, μεταξύ άλλων, στην ανακοίνωσή της: «...εν συνεχεία
της από 15/12/17 ανακοίνωσή της περί της σχισματικής
εκκλησίας των Σκοπίων, η ΔΙΣ... συμμεριζόμενη την αγω-
νία των Ιεραρχών που διαποιμαίνουν τις Ιερές Μητροπό-
λεις στην περιοχή της Μακεδονίας, αλλά και του λαού»
και συνέχιζε υπογραμμίζοντας ότι δεν μπορεί να αποδεχ-

θεί «την απονομή του όρου “Μακεδονία” ή παραγώγου του
ως συστατικού ονόματος άλλου Κράτους, το οποίο θα έχει
επιπτώσεις και στην ονομασία της σχισματικής αυτοαπο-
καλούμενης εκκλησίας της “Μακεδονίας”».
Ξέχωρα από την αρμοδιότητα; ως προς το καθαρά εκκλη-

σιαστικό ζήτημα της εξαρχίας, ένας οργανισμός του με-

γέθους της εκκλησίας, έχει βαρύνοντα λόγο έκφρασης

γνώμης. 

Και τί απάντησαν “κύκλοι” του ΥΠΕΞ; Μόνο ντα-ντα δεν

έκαναν τους παπάδες: «άραγε η ηγεσία της Εκκλησίας
αποφάσισε να συμπορευθεί με το νεοναζιστικό μόρφωμα
της Χρυσής Αυγής;».

Πολύ περιορισμένο κύκλο επαφών έχει το ΥΠ.ΕΞ. Ποιος

αποφάσισε να χαρίσει στη “Χρυσή Αυγή” και σ’ οποιονδή-

ποτε το προνόμιο υπεράσπισης των εθνικών θεμάτων;

Δε νομίζω δε, ότι το έχει και οποιαδήποτε κυβέρνηση,

όταν μάλιστα δεν το έχει συμπεριλάβει καν στο πρό-

γραμμά της ώστε να πάρει, δια της ψήφου, την τυπική έγ-

κριση του “κυρίαρχου λαού”, μετά μάλιστα από ενδελεχή

και αντικειμενική ενημέρωση.

Αλλά επί του “εθνικού” θα επανέλθουμε

Κώστας Βενετσάνος
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ΔΑΚΟΣ: Ο ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΟΣ

ΕΧΘΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ

Ο δάκος αποτελεί τον σημαντικότερο εχθρό της ελιάς, και οι

ζημιές που προκαλεί στην παραγωγή είναι πολύ σοβαρές,

γράφαμε στο προηγούμενο φύλλο και συνεχίζουμε με την αν-

τιμετώπισή του.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

Ο δάκος είναι ένα από τα πιο δύσκολα καταπολεμήσιμα έν-

τομα. Έχουν δοκιμασθεί πειραματικά στο παρελθόν οι βιολο-

γικοί τρόποι καταπολέμησής του 1) μέσω χρήσης του

υμενόπτερου Opius concolor (οικογένειας Braconidae), το

οποίο παρασιτεί την προνύμφη του δάκου, αδρανοποιώντας

την και 2) μέσω εξαπόλυσης στη φύση στείρων αρσενικών

δάκων (η στείρωσή τους έγινε εργαστηριακά, με ακτινοβολία),

ώστε η σύζευξή τους με τα θηλυκά να μην έδινε απογόνους

(θα υπήρχε δηλαδή το νύγμα στους καρπούς, αλλά χωρίς κά-

ποια άλλη ζημιά εντός του καρπού). Και οι δύο παραπάνω τρό-

ποι κρίθηκαν ως μη ικανοποιητικοί και ως μη εύκολα

εφαρμόσιμοι για αποκλειστικά βιολογική αντιμετώπιση του

δάκου. Στον πρώτο αφενός ήταν υψηλό το κόστος εκτροφής

του παράσιτου του δάκου, αφετέρου υπήρχε περιορισμός ως

προς τη χρήση του σε χωράφια που δεν γειτνιάζουν με άλλα

στα οποία γίνεται χημική καταπολέμηση του δάκου. Στον δεύ-

τερο τρόπο λόγω της μαζικής εκτροφής των στείρων αρσενι-

κών σε τεχνητό θρεπτικό υπόστρωμα, υπήρχε αλλαγή

συμπεριφοράς τους μετά την εξαπόλυσή τους στη φύση.

Από τις βιολογικές μεθόδους που μπορούν να χρησιμοποι-

ηθούν πλέον και να δώσουν κάποιο θετικό αποτέλεσμα είναι

η χρήση κάποιων βιολογικών φυτοπροστατευτικών προϊόντων

(π.χ. φυσικές πυρεθρίνες), καθώς και η χρήση εντομοελκυστι-

κών παγιδών. Βιολογικά σκευάσματα μπορούν να χρησιμοποι-

ηθούν όπως και τα αντίστοιχα χημικά φυτοφάρμακα, είτε με

προληπτικούς ψεκασμούς (πριν την προσβολή), είτε με θερα-

πευτικούς ψεκασμούς (κατά τα αρχικά στάδια προσβολής από

δάκο). Η διαφορά με τα χημικά φυτοφάρμακα είναι ότι τα βιο-

λογικά ενεργούν εξωτερικά στον καρπό, ενώ κάποια από τα

χημικά φυτοφάρμακα που είναι διασυστηματικά εισχωρούν

εντός του καρπού, θανατώνοντας έτσι τις προνύμφες και

μέσα στους προσβεβλημένους ήδη καρπούς.

Όσον αφορά τις εντομοελκυστι-

κές παγίδες, παλαιότερα χρησιμο-

ποιούσαν με κίτρινο χρώμα

παγίδες, που τώρα δεν χρησιμο-

ποιούνται, καθώς σ’ αυτή την πε-

ρίπτωση ελκύονταν και ωφέλιμα

για τα δέντρα & τους καρπούς έν-

τομα. Τώρα γίνεται η χρήση ελκυ-

στικών ουσιών, όπως ανθρακική

αμμωνία, φερομόνη φύλου κλπ.

Δυστυχώς όμως σε χρονιές που ο πληθυσμός του δάκου είναι

αυξημένος λόγω καιρικών συνθηκών & θερμοκρασιών, ο βιο-

λογικός τρόπος καταπολέμησής του, και ειδικότερα η χρήση

παγιδών, δεν είναι τόσο αποτελεσματικά. Σ’ αυτή την περί-

πτωση, απαιτούνται σίγουρα προληπτικοί ψεκασμοί (δολωμα-

τικού τύπου) και στη συνέχεια και θεραπευτικοί, κυρίως με τη

χρήση χημικών φυτοφαρμάκων.

Έτσι ο αποτελεσματικότερος τρόπος καταπολέμησης του

δάκου είναι μέσω της χρήσης χημικών φυτοφαρμάκων, κάτι το

οποίο θα εξασφαλίσει με σιγουριά την παραγωγή του έτους,

όχι όμως και την καθαρότητα του καρπού και του λαδιού από

κατάλοιπα φυτοφαρμάκων. Όσο προχωρά η ωρίμανση του καρ-

πού, τόσο περισσότερα κατάλοιπα φυτοφαρμάκων θα υπάρ-

χουν μέσα σ’ αυτόν από τους τελευταίους ψεκασμούς. Για

εκείνη την περίοδο, ανάμεσα στα χημικά φυτοφάρμακα που θα

χρησιμοποιηθούν, προτείνεται η χρήση εκείνων που έχουν δρα-

στικές ουσίες υδατοδιαλυτές σε σχέση με εκείνα που έχουν λι-

ποδιαλυτές, ώστε στην περίπτωση που οι καρποί προορίζονται

για λάδι, να απορριφθεί η μεγαλύτερη ποσότητα φυτοφαρμά-

κου που περιέχεται στον καρπό μέσω της υδάτινης φάσης κατά

την εξαγωγή του λαδιού.

H χρήση χημικών φυτοφαρμάκων αποτελεί τον πιο εύκολο και

σίγουρο τρόπο για τη διασφάλιση της παραγωγής, παραμένει

όμως και ο πιο βλαβερός & επικίνδυνος τρόπος τόσο για την

υγεία του ανθρώπου, όσο και για το περιβάλλον. Παράλληλα

με τη χρήση χημικών φυτοφαρμάκων θανατώνονται εκτός από

το δάκο, και ωφέλιμα έντομα, με αποτέλεσμα να παρατηρείται

σε επόμενες καλλιεργητικές περιόδους έξαρση και άλλων

ασθενειών & εχθρών της ελιάς. Ο σωστός συνδυασμός βιο-

λογικής & χημικής καταπολέμησης, με όσο το δυνατόν μικρό-

τερης & ορθότερης χρήσης της τελευταίας, θα διασφαλίσει

και την παραγωγή του έτους, αλλά και την περιορισμένη συγ-

κέντρωση φυτοφαρμάκων στους καρπούς και στο λάδι.

www.garden-genesis.gr

Προστατεύοντας τον κήπο σας
γράφει ο Nίκος Χριστοδούλου

Γεωπόνος

Παρέμβαση για το αντεργατικό πολυνομοσχέδιο που ψή-

φισε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ έκανε ο ευρωβουλευ-

τής του ΚΚΕ Σωτήρης Ζαριανόπουλος στην Ολομέλεια του

Ευρωκοινοβουλίου στο Στρασβούργο. Στην ομιλία του ο

ευρωβουλευτής του ΚΚΕ ανέφερε μεταξύ άλλων:

«Τα συγχαρητήρια ΕΕ, ΔΝΤ, ΗΠΑ και βέβαια της εργοδο-
σίας στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ για τη βρώμικη δου-
λειά της, υποχρεώνοντας τα άλλα αστικά κόμματα να
συναγωνίζονται ποιος τα καταφέρνει καλύτερα σ’ αυτή,
επιβεβαιώνουν ότι “δίκαιη ανάπτυξη” στον καπιταλισμό ση-
μαίνει: περισσότερος πλούτος σε λιγότερους, περισσό-
τερη φτώχεια σε περισσότερους. 
Η 3η αξιολόγηση του μνημονίου είναι προεόρτιο νέων μέ-
τρων της 4ης αξιολόγησης:  νέες προκλητικές φοροαπαλ-
λαγές του κεφαλαίου και αναδιανομή φτώχειας,
ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί τραπεζών και δημοσίου και
για 500 ευρώ, καμιά προστασία της λαϊκής κατοικίας και
ποινικοποίηση των αντιδράσεων, ήδη νομοθετημένη νέα
σφαγή συντάξεων και μισθών, εποπτεία δίχως τέλος και
τυχόν συμφωνία για το χρέος σημαίνει νέα μέτρα, όπως
δηλώνει το EUROWORKING GROUP. 

...»Σπέρνουν ανέμους, θα θερίσουν θύελλες. Δεν θα πε-

ράσει. Εργατικοί αγώνες αντιμονοπωλιακοί, αντικαπιταλι-

στικοί με κοινωνική συμμαχία θα στείλουν τους νόμους και

τους εμπνευστές τους στα αζήτητα της ιστορίας».

Η ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΚΚΕ 

Στην Επιτροπή Αναφορών 

της Ευρωβουλής

Από τον ευρωβουλευτή Νότη Μαριά 

Το χρονίζον ζήτημα του ΧΥΤΑ Γραμματικού, ζήτησε να εγ-

γραφεί προς συζήτηση στην ημερησία διάταξη της Επιτρο-

πής Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του

Φεβρουαρίου ή Μαρτίου 2018 ο Πρόεδρος του Kόμματος

«Ελλάδα - ο άλλος δρόμος», Ευρωβουλευτής και Συντονι-

στή της Επιτροπής Αναφορών, Καθηγητής Νότης Μαριάς.

Την αναφορά κατέθεσε, όπως σημειώνει ο Νότης Μαριάς,

«έχοντας λάβει σχετική επιστολή του Δημάρχου Μαρα-
θώνα κ. Ηλία Ψινάκη, στην οποία ο Δήμαρχος εκφράζει την

θέση του για οριστική διακοπή των έργων του ΧΥΤΑ Γραμ-
ματικού».
Ο Νότης Μαριάς συναντήθηκε με το δήμαρχο Μαραθώνα

Ηλία Ψινάκη στις  14/01/2018, ακολούθησε σχετική επι-

στολή του δημάρχου προς τον ευρωβουλευτή, στην οποία

ζητούσε να προβεί στις δέουσες ενέργειες, προκειμένου

να συζητηθεί στην εν λόγω Επιτροπή Αναφορών του Ε.Κ.

το ζήτημα του ΧΥΤΑ Γραμματικού και ο Ν. Μαριάς την κα-

τέθεσε στις 17/01/2018, ζητώντας την εγγραφή  του θέμα-

τος στην οικεία ημερήσια διάταξη. 

Αποφάσεις του Δ. Συμβουλίου του

Δήμου Μαραθώνα στη Βουλή

από την βουλευτή Εύη Χριστοφιλοπούλου

Η βουλευτής Αττικής Εύη Χριστοφιλοπούλου κατέθεσε στη

Βουλή Αναφορά με την επιστολή του πρώην Προέδρου του

Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μαραθώνος Σπύρου Λιβαθι-

νού μαζί με τα πρακτικά των υπ' αριθμόν 16/16-10-2014,

10/19-5-2015, 25/15-12-2015 τακτικών συνεδριάσεων του

Δημοτικού Συμβουλίου Μαραθώνος που συμπεριλαμβάνουν

τις αποφάσεις τους  σχετικά με τον υπό κατασκευή ΧΥΤΑ

στο Γραμματικό, μεταφέροντας έτσι την αντίθεση του Δ.Σ.

του Δήμου Μαραθώνα στην κατασκευή και λειτουργία

Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων στο Γραμμα-

τικό.

Ο ΧΥΤΑ Γραμματικού στο Ευρωκοινοβούλιο και στη Βουλή των Ελλήνων Κορωνίδα των μνημονίων η νομοθέτηση

της ουσιαστικής κατάργησης 

του απεργιακού δικαιώματος
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Γράφει ο Θρασύβουλος Μίαρης, Φοροτεχνικός

Τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς την εφορία έσπασαν για

πρώτη φορά στην ιστορία τους το φράγμα των 100

δισ. ευρώ. Κάθε μήνα οι φόροι που μένουν απλήρωτοι

ανέρχονται περίπου σε 1 δισ. ευρώ κατά μέσο όρο.

Σύμφωνα με τα πρόσφατα στοιχεία της Ανεξάρτητης

Αρχής Δημοσίων Εσόδων, τον Νοέμβριο του 2017

ακόμη 21.000 φορολογούμενοι έζησαν τον εφιάλτη

των κατασχέσεων ενώ τους επόμενους μήνες χιλιά-

δες οφειλέτες της εφορίας θα βρεθούν αντιμέτωποι

με τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς ακινήτων.

Οι οφειλέτες του Δημοσίου που κινδυνεύουν με κα-

τασχέσεις θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η ισχύουσα νο-

μοθεσία για τα αναγκαστικά μέτρα είσπραξης του

Δημοσίου κρύβει γι' αυτούς πολλές παγίδες.

Συγκεκριμένα η Εφορία δικαιούται:

• Να κατάσχει ακίνητο οφειλέτη της, εφόσον το λη-

ξιπρόθεσμο χρέος του προς αυτήν υπερβαίνει τα 500

ευρώ. Αν ένας φορολογούμενος οφείλει στο Δημό-

σιο ένα ποσό άνω των 500 ευρώ (π.χ. ένα ποσό της

τάξεως των 3.000 ευρώ) και δεν έχει καθόλου κατα-

θέσεις στις τράπεζες ούτε κάποια έσοδα ή εισοδή-

ματα ή κινητά περιουσιακά στοιχεία που μπορούν να

κατασχεθούν για να αποπληρωθεί η οφειλή του, τότε

υπάρχει πιθανότητα να πληροφορηθεί ότι εκδόθηκε

εντολή για κατάσχεση του σπιτιού του ή κάποιου

άλλου ακινήτου που κατέχει. Το γράμμα του νόμου

προβλέπει ότι για ληξιπρόθεσμα χρέη προς το Δημό-

σιο άνω των 500 ευρώ δύνανται να επιβληθούν όλα

τα εναλλακτικά αναγκαστικά μέτρα είσπραξης, συμ-

περιλαμβανομένων και των κατασχέσεων ακινήτων.

• Να προχωρήσει σε κατάσχεση αυτοκινήτου, σκά-

φους ή οποιουδήποτε άλλου κινητού περιουσιακού

στοιχείου κατέχει ένας οφειλέτης της, εφόσον αυτός

της χρωστάει πάνω από 500 ευρώ. Το όριο ληξιπρό-

θεσμων οφειλών μέχρι το οποίο δεν επιτρέπονται κα-

τασχέσεις ακινήτων ισχύει και για τις κατασχέσεις

κινητών περιουσιακών στοιχείων. Συνεπώς, για ληξι-

πρόθεσμα χρέη προς το Δημόσιο άνω των 500 ευρώ

επιτρέπεται στις φορολογικές αρχές να κατάσχουν

οποιαδήποτε κινητά περιουσιακά στοιχεία των οφει-

λετών.

• Για οποιοδήποτε ποσό ληξιπρόθεσμης οφειλής προς

το Δημόσιο η αρμόδια Δ.Ο.Υ. έχει το δικαίωμα να κα-

τάσχει τα ακόλουθα ποσά που τυχόν δικαιούται να ει-

σπράξει ο οφειλέτης:

α) Από ποσά μισθών, συντάξεων και ασφαλιστικών

βοηθημάτων άνω των 1.000 και έως 1.500 ευρώ το

μήνα επιτρέπεται η κατάσχεση στα χέρια του εργο-

δότη ή του ασφαλιστικού ταμείου ποσοστού 50% επί

του τμήματος πάνω από τα 1.000 και μέχρι τα 1.500

ευρώ, ενώ από ποσά άνω των 1.500 ευρώ το μήνα

επιτρέπεται η κατάσχεση στα χέρια του εργοδότη ή

του ασφαλιστικού ταμείου του συνόλου του υπερβάλ-

λοντος των 1.500 ευρώ ποσού.

β) Το ¼ οποιουδήποτε άλλου ασφαλιστικού βοηθή-

ματος καταβάλλεται περιοδικά στον οφειλέτη, εφό-

σον αυτό υπερβαίνει τα 1.000 €. Σε κάθε περίπτωση

το ποσό που απομένει μετά την κατάσχεση δεν μπο-

ρεί να είναι χαμηλότερο των 1.000€.

γ) Το 1/5 των καταβαλλόμενων ημερομισθίων.

δ) Το ½ του εφάπαξ που καταβάλλεται από οποιοδή-

ποτε ασφαλιστικό ταμείο, λόγω εξόδου από την υπη-

ρεσία ή το επάγγελμα.

ε) Έως και το 100% των ενοικίων των οποίων επί-

κειται η είσπραξη, εφόσον ο οφειλέτης δικαιούται να

λαμβάνει τέτοια εισοδήματα.

στ) Έως και το 100% των πάσης φύσεως αποζημιώ-

σεων (π.χ. για απόλυση του οφειλέτη από την εργα-

σία ή για ζημιά που υπέστη κάποιο ασφαλισμένο

περιουσιακό στοιχείο του κ.λπ.)

ζ) Έως και το 100% των πάσης φύσεως εισπράξεων

από πωλήσεις προϊόντων ή οποιονδήποτε άλλων πραγ-

μάτων (ακινήτων, ΙΧ αυτοκινήτων, σκαφών κ.λπ.).

• Για οποιοδήποτε ποσό ληξιπρόθεσμου χρέους προς

το Δημόσιο η Εφορία έχει δικαίωμα να κατάσχει

ποσά από τις καταθέσεις του οφειλέτη στις τράπε-

ζες. Εξαιρούνται ορισμένα κοινωνικά επιδόματα, για

τα οποία οι νομοθετικές ρυθμίσεις χορήγησής τους

περιλαμβάνουν ρητή διάταξη που προβλέπει το ακα-

τάσχετο αυτών. Μοναδική εξαίρεση από τις κατασχέ-

σεις αποτελεί ο μοναδικός ακατάσχετος

λογαριασμός μέχρι το ποσό των 1.250 ευρώ ο οποίος

θα πρέπει να έχει δηλωθεί από τον φορολογούμενο

– δικαιούχο του λογαριασμού. 

Τί μπορεί να κατασχέσει η Εφορία

Απαγορεύεται η με καθ’ οιονδήποτε τρόπο

και μέσο τοποθέτηση διαφημιστικών πινακίδων

στα εκτός κατοικημένης περιοχής τμήματα των

χαρακτηρισμένων εθνικών και επαρχιακών οδών

ή αυτοκινητοδρόμων και σε ζώνη μέχρι 150 μέ-

τρων και από τους δύο άξονες των οδών αυτών.

Η αρμοδιότητα για τον καθορισμό των χώρων

στις εθνικές και επαρχιακές οδούς  διαφημιστι-

κών πινακίδων, ανήκει στο Ελληνικό Δημόσιο και

πιο συγκεκριμένα στον εκτελώντα καθήκοντα  Γε-

νικού Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας. 

Το ίδιο όργανο Ο Γ.Γ. της οικείας περίφέ-

ρειας είναι   αρμόδιο  για την αφαίρεση των  δια-

φημιστικών πλαισίων και πινακίδων και των

παράνομων επιγραφών που τοποθετούνται κατά

μήκος των παραπάνω οδών. 

Οι ΟΤΑ α΄βαθμού, δηλαδή οι ΔΗΜΟΙ, έχουν

αποκλειστική αρμοδιότητα για τον καθορισμό

των χώρων για την προβολή διαφημίσεων και

την επιβολή των σχετικών προστίμων για παρά-

νομες τοποθετήσεις ΜΟΝΟ όταν όταν πρόκειται

για διαφημιστικά πλαίσια, πινακίδες και επιγρα-

φές που βρίσκονται τοποθετημένες κατά μήκος

δημοτικών οδών, ή κατά μήκος τμημάτων των

εθνικών και επαρχιακών οδών, των αυτοκινητο-

δρόμων και των οδών ταχείας κυκλοφορίας, που

βρίσκονται κατοικημένη περιοχή, εντός των δι-

οικητικών τους ορίων. 

Αποζημίωση του παθόντος

Αν ένα όχημα ή πεζός προσκρούσει σε πινακίδα

που έχει τοπθετηθεί, σε παρακείμενη οδό, χωρίς

να τηρήσει τις εκ του νόμου οριζόμενες προδια-

γραφές, ο πολίτης αποζημιώνεται από το Δήμο

ή από το Ελληνικό δημόσιο.

Πολίτης, οδηγός μεθυσμένος, που προσέκρουσε

σε πινακίδα σκοτώθηκε ο συνεπιβάτης του, το

δικαστήριο επιδίκασε αποζημιώσεις στη σύζογο

του και στα παιδιά του θανόντος. Απόφ. Διοικ.

Πρ. Πατρών Α 1240/2016

Παρόμοια απόφαση έχει εκδοθεί από το Τριμ.

Διοικ. Πρ. Αθ. 2250/2004 που έκρινε ότι δεν επι-

τρέπεται η τοποθέτηση διαφημιστικών πινακί-

δων που μπορεί να επηρεάσουν την ασφάλεια

της οδικής κυκλοφορίας με οποιονδήποτε

τρόπο, μεταξύ των οποίων είναι και η δημιουργία

πακτωμένου επί του πεζοδρομίου εμποδίου, το

οποίο είναι δυνατόν να προκαλέσει το σοβαρό

τραυματισμό ή το θάνατο οδηγού Ι.Χ. που τυχόν

θα συγκρουστεί με το εμπόδιο αυτό, και η δυνα-

τότητα του εκάστοτε Ο.Τ.Α. να παραχωρεί τους

χώρους των πεζοδρομίων για την τοποθέτηση

εμπορικών διαφημιστικών πινακίδων, τελεί πάν-

τοτε υπό την προϋπόθεση της λήψης όλων των

απαραίτητων προστατευτικών μέτρων για την

αποτροπή τροχαίων ατυχημάτων, εφόσον οι δια-

τάξεις του ν. 1491/1984 δεν θίγουν τις ειδικές

ως διατάξεις του Κ.Ο.Κ (άρθρ.11), οι οποίες αφο-

ρούν την ασφάλεια της οδικής κυκλοφορίας.

Πηγή: Επιθεώρηση Συγκοινωνιακού Δικαίου

2017/465. www.esd.gr

Διαφημιστικές πινακίδες

Βαρειά πρόστιμα στο Ελληνικό Δημόσιο
Αποζημιώνεται ο πολίτης που θα υποστεί βλάβη
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Μονώσεις, Υγρασίες παντός είδους

μικρομαστορέματα

O ΜΑΣΤΡΟΠΕΤΡΟΣ 

ΤΗΛ. 6977729300

20 ΧΡΟΝΙΑ ΕΒΔΟΜΗ
20 χρόνια αδιάκοπη, παρουσία στα περίπτερα, 

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

ZΗΤΟΥΝΤΑΙ
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

Ο Συνήγορος του Πολίτη, καλεί όλους τους Δήµους της

επικράτειας να εφαρµόζουν ενιαία και ορθά τη διάταξη

του άρθρου 5 του ν. 3345/2005 και να µην επιβάλλουν

αναδροµικά δηµοτικά τέλη σε ακίνητα που δεν χρη-

σιµοποιούνται και δεν ηλεκτροδοτούνται, σε περιπτώσεις

υποβολής της προβλεπόµενης υπεύθυνης δήλωσης σε

χρόνο µεταγενέστερο αυτού της διακοπής ηλεκτροδότη-

σης.

Η Ανεξάρτητη Αρχή, διαπιστώνοντας ότι αρκετοί Δήµοι

δεν απαλλάσσουν από τα δηµοτικά τέλη ακίνητα που

αποδεδειγµένα δεν ηλεκτροδοτούνται λόγω υποβολής

της υπεύθυνης δήλωσης περί µη χρήσης σε χρόνο µετα-

γενέστερο της διακοπής ηλεκτροδότησης, επισηµαίνει

ότι:

Ο νόµος ρητά προβλέπει απαλλαγή των ακινήτων αυτών

από τα δηµοτικά τέλη «για όσο χρόνο παραµένουν κλει-
στά», χωρίς να προβλέπει συγκεκριµένη προθεσµία για

την υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης.

Η υπεύθυνη δήλωση, σύµφωνα µε νοµολογία του Συµβου-

λίου της Επικρατείας (ΣτΕ), µπορεί να αφορά παρελθόντα

γεγονότα, εποµένως οι Δήµοι οφείλουν να λαµβάνουν

υπόψη υπεύθυνες δηλώσεις που αφορούν γεγονότα ή

στοιχεία αναγόµενα σε χρόνο προγενέστερο της υποβο-

λής τους

Η µη χρήση του ακινήτου µπορεί να αποδειχτεί συνδυα-

στικά, από τη βεβαίωση διακοπής ηλεκτροδότησης και τη

δήλωση του κενού ακινήτου στη φορολογική δήλωση

Όπως έχει επισηµάνει ο Συνήγορος ήδη από το 2014 και

όπως δέχτηκε σε πρόσφατη απόφασή του και το Διοικη-

τικό Πρωτοδικείο Πειραιά, η µη χρήση του ακινήτου

τεκµαίρεται από την ηµεροµηνία διακοπής της ηλεκτρο-

δότησης, ανεξάρτητα από το χρόνο υποβολής από τον

ιδιοκτήτη του αιτήµατος απαλλαγής του από τα τέλη στον

αρµόδιο Δήµο.

Το βάρος να ανταποδείξει ότι το ακίνητο εχρησιμοποιείτο

κατά το κρίσιµο διάστηµα παρά το ότι δεν ηλεκτροδο-

τείτο, ανήκει στον οικείο Δήµο.
www.epoli.gr

Με τον ν. 3863/10 θεσπίστηκε σε βάρος των συνταξιούχων

η κράτηση που ονομάστηκε ειδική εισφορά αλληλεγγύης,

και υπολογίστηκε επί του συνόλου των αρχικών συντά-

ξεων για όσες υπερέβαιναν το ποσό που όριζε ο νόμος. Οι

κρατήσεις 4% από τον 8/2010 μέχρι 30/6/2015 και 6% από

10/7/2015 – 30/6/2016, έγιναν επί του αρχικού ποσού των

συντάξεων και συνακόλουθα υπέστησαν τις κρατήσεις

αυτές και το ποσό που έδινε ο κάθε συνταξιούχος ως ει-

δική εισφορά αλληλεγγύης.

Με την πρόσφατη παραδοχή εκ μέρους της Κυβερνήσεως

ότι οι εισφορές του 4% και 6% υπέρ ΕΟΠΥΥ έγιναν παρα-

νόμως επί του αρχικού ποσού των συντάξεων και όχι επί

του καταβαλλόμενου μετά τις μειώσεις των μνημονιακών

νόμων 4024/11, 4051/12, 4093/12 και εν τέλει επεστράφη-

σαν στους συνταξιούχους τα παρανόμως παρακρατηθέντα

ποσά, στα οποία όμως δεν περιελήφθησαν τα ποσά που

προέκυψαν από την κράτηση του 4% και 6% και επί του

ποσού που κρατούνταν ως ειδική εισφορά αλληλεγγύης

και τα οποία έπρεπε να επιστραφούν.

Την τελευταία επταετία οι συνολικές μνημονικές απώλειες

για τους συνταξιούχους ξεπερνούν τα 62 δις. ευρώ. Οι συν-

τάξεις μετατρέπονται σε φιλοδωρήματα, πλέον με τη νέα

περικοπή της προσωπικής διαφοράς το 2019.

«Οι μειώσεις που έχουν υποστεί τα εισοδήματα των συν-
ταξιούχων είναι τεράστιες γιατί δεν είναι μόνο η μείωση

στις συντάξεις, είναι και η αύξηση της φορολογίας και οι
αυξήσεις στις εισφορές που έχουν μειώσει το εισόδημα
των συνταξιούχων περισσότερο από 50%. ...Έχουμε φθά-
σει στο στάδιο της εξαθλίωσης» καταγγέλει το ΕΝΔΙΣΥ.

Εκτιμούν δε ότι οι συνταξιούχοι θα χάσουν έως τρεις συν-

τάξεις το 2019 εξαιτίας της μείωσης κατά 18% της προσω-

πικής διαφοράς όλων των κύριων καταβαλλόμενων

συντάξεων, τη μείωση κατά 18% της προσωπικής διαφοράς

όλων των επικουρικών συντάξεων, τη κατάργηση των οικο-

γενειακών επιδομάτων από όλες τις κύριες και επικουρικές

συντάξεις, το “πάγωμα” των αυξήσεων σε όλες τις συντά-

ξεις μέχρι τον Δεκέμβριο του 2021 και τέλος από τη κα-

τάργηση του ΕΚΑΣ για 280.000 χαμηλοσυνταξιούχους.

Oι συντάξεις έγιναν φιλοδωρήματα!

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ
άριστης ποιότητας

οξύτητας 0,2 

ψυχρής έκθλιψης

κατευθείαν από τον παραγωγό

περιοχής Πηλίου

τηλ. 6973063821

Ακίνητα που δεν ηλεκτροδοτούνται απαλλάσσονται δημοτικών τελών

ακόμη και με μεταγενέστερη υποβολή δήλωσης

Ενδιαφέρουσα διημερίδα εξελίσσεται σήμερα Σάβ-

βατο και Κυριακή 20-21/1 στο Μέγαρο διεθνές συνε-

δριακό κέντρο Αθηνών (Λ. Βασ. Σοφίας & Κόκκαλη),

με θέματα επιχειρηματικότητας, επικοινωνίας και

υγείας: Φαρμακευτική φροντίδα, Μarketing διαχεί-

ριση, Εξελίξεις στο επάγγελμα, Καινοτομία, τεχνο-

λογία.

Aπό το πρωί του Σαββάτου μέχρι το απόγευμα της

Κυριακής εξελλίσονται εκθέσεις, ομιλίες, επιδείξεις

και άλλα δρώμενα.

Μπορεί ο Ιπποκράτης να συνυπάρξει
με τον Steve Jobs;

Ανάμεσα στα θέματα που θα αναπτυχθούν είναι:

Το Σάββατο 20 Ιανουαρίου στις 13.00 - 14.00 «Προ-
κλήσεις της Ιατρικής Φροντίδας στην Ψηφιακή
Εποχή. Μπορεί ο Ιπποκράτης να συνυπάρξει με τον
Steve Jobs;» με ομιλητή τον Κώστα Φαινέκο, γιατρό

ενδοκρινολόγο, Δι/ντή τμήματος Διαβητολογικού

κέντρο “Κοργιαλένειο Μπενάκειο Ε.Ε.Σ.”. Η ομιλία θα

επαναληφθεί και την Κυριακή στις 10.30
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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

“Ενημέρωση του Πολίτη 

σε θέματα πρόληψης 

και προαγωγής Υγείας”

Tο Κέντρο Υγείας Βάρης οργανώνει Ημερίδα με

θέμα “ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟ-
ΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ” που θα λάβει

χώρα την ΚΥΡΙΑΚΗ  21/1/2018 και ώρα 11.30-13.30

στο ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙ-

ΕΙΟΥ ΒΟΥΛΑΣ.

Η θεματολογία της Ημερίδας περιλαμβάνει  Πρό-

ληψη της άνοιας, Παγκόσμια ημέρα καρδιάς, Παγκό-

σμια Ημέρα Όρασης. 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ

Προεδρείο: π.Μιχαήλ Δανδουλάκης, Διευθυντής Γε-

νικής Ιατρικής, Συντονιστής Ε.Λ.Κ.Υ.Βάρης, Ελευθέ-

ριος Θηραίος Διευθυντής Γενικής Ιατρικής

Αναπληρωτής Συντονιστής Ε.Λ.Κ.Υ.Βάρης,  Πασχα-

λιά Τιμαγένη, Πρόεδρος Συλλόγου Φίλων Νοσοκο-

μείου  «Ασκληπιείο Βούλας» 

11.30-12.00  Εγγραφές- Χαιρετισμοί

― 12.00-12.20 

«ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΙΡΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩ-
ΠΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΤΗΣ», Αναστάσιος Περιμέ-

νης, Επ.Β. Γενικής Ιατρικής Κ.Υ.Βάρης

― 12.20-12.40 

«ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΚΑΡΔΙΑΣ, 29/09/2017», Παύ-

λος Σκλαβούνος, Επ.Β. Γενικής Ιατρικής Κ.Υ.Βάρης

― 12.40-13.00

«ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΟΡΑΣΗΣ 12/10/2017», Πανα-

γιώτης Μανδόλας, Επ.Ιατρός Γενικής Ιατρικής Κ.Υ.

Βάρης

― 13.00-13.20 

«ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΟ
ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΕΣ ΟΜΑ-
ΔΕΣ», Γεώργιος Βαρσάμης, Ειδικευόμενος Γενικής

Ιατρικής

― 13.20-13.30     ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Η είσοδος είναι ελεύθερη 
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. . . γ ια την υγειά μας

Χειμερινή κολύμβηση: από τις υγιεινότερες μορφές άθλησης, 

ιδανική για το κλίμα της χώρας μας
Γράφαμε στο προηγούμενο θέμα ότι το χειμερινό κολύμπι

είναι ένα από τα υγιεινότερα αθλήματα, ιδανικό για το κλίμα

της Ελλάδας. 

Σήμερα δημοσιεύουμε τα κατά της χειμερνικής κολύμβη-

σης.

Τα κατά της χειμερινής κολύμβησης

Το νερό της θάλασσας το χειμώνα κυμαίνεται γύρω στους

15 βαθμούς. Επομένως, η θερμοκρασία της θάλασσας το

χειμώνα καθιστά δύσκολη την προσαρμογή σ’ ένα μέσο

(αγύμναστο) ανθρώπινο σώμα. Η ξαφνική εμβύθιση στο

κρύο νερό έχει καρδιαγγειακές επιδράσεις (άμεση σύ-

σπαση των αγγείων της επιφάνειας του σώματος, αύξηση

καρδιακού ρυθμού και μεγάλη αύξηση αρτηριακής πίεσης),

που μπορεί να οδηγήσουν σε έμφραγμα του μυοκαρδίου,

εγκεφαλικό επεισόδιο ή και θάνατο από πνιγμό λόγω εισ-

ρόφησης νερού. Ένας ανεκπαίδευτος κολυμβητής υφίστα-

ται το σοκ του ψύχους και χάνεται σε διάστημα 1-2 ωρών,

όσο νέος και αν είναι.

Ο χρόνος παραμονής ενός υγιούς ανθρώπου κανονικά κυ-

μαίνεται στη μισή ώρα. Δεν είναι καλό να μένει κάποιος πα-

ραπάνω, διότι το κρύο δημιουργεί στρες στον οργανισμό.

Το ίδιο και η άσκηση. Ο συνδυασμός τους που φτάνει στην

υπερβολή, στρεσάρει επικίνδυνα τον οργανισμό μας. Δεν

πρέπει να μένουμε στο νερό μέχρι να λαχανιάσουμε. Επί-

σης, δεν πρέπει να μένει κανείς στάσιμος στο κρύο, και

είναι πολύ σημαντικό να σκουπιστεί βγαίνοντας και να προ-

φυλαχτεί από το κρύο. και φυσικά ποτέ μα ποτέ δεν κολυμ-

πάει αφού έχει φάει, ειδικά τώρα τον χειμώνα.

Αν το νερό είναι υπερβολικά κρύο, το κολύμπι απαγορεύε-

ται καθώς υπάρχουν κίνδυνοι για υποθερμία. Οι άνθρωποι

που παθαίνουν υποθερμία εμφανίζουν συμπτώματα όπως

αδύναμο σφυγμό, δυσκολία στην αναπνοή, ζαλάδες ή με-

γάλη αδυναμία και δυσκολία στη σκέψη και την ομιλία. Κο-

λυμπήστε ελεύθερα στο κρύα νερά, παίρνοντας όμως

πάντα τις κατάλληλες προφυλάξεις και χωρίς υπερβολές.

Η κατανάλωση αλκοόλ και καφεϊνης πριν την κολύμβηση

δεν συστήνονται ακόμα και πριν από δυο μερες από την

ημέρα της συμμετοχής, διότι αυτά τα δύο συστατικά επιφέ-

ρουν αφυδάτωση του οργανισμού. 

Η καλή ενυδάτωση και η διατήρηση των ηλεκτρολυτών σε

υψηλά επίπεδα πριν τη χειμερινή κολύμβηση επιβάλλονται.

Η εναλλαγή ζεστού και κρύου κάνει πολύ καλό στον οργα-

νισμό, εφόσον βέβαια έχουμε την συγκατάθεση γιατρού.

Είναι δεδομένο ότι η χειμερινή κολύμβηση ενδυναμώνει το

ανοσοποιητικό σύστημα.

Πριν από κάθε χειμερινή βουτιά χρειάζεται ιατρική εξέταση,

καθώς και περιοδική ιατρική παρακολούθηση στη συνέχεια,

ειδικά για άτομα προχωρημένης ηλικίας και ασθενείς που

πάσχουν από διαβήτη, καρδιαγγειακές παθήσεις, πνευμο-

νοπάθειες, αγγειοπάθειες, ορισμένες μυοσκελετικές παθή-

σεις, κάποιες μορφές νευροπάθειας και αλλεργίες.  Κά-

ποιος πρέπει να χτίσει αντοχή στο κρύο σταδιακά, πριν

πάρει την απόφαση να κολυμπήσει στα κρύα νερά του Γε-

νάρη. Παίρνοντας εναλλάξ χλυαρά-κρύα ντους, είναι ένα

πρώτο βήμα.

Ξεκινήστε αργά, και µάλιστα ακόµη πιο αργά σε περίπτωση

που πάει καιρός από την τελευταία φορά που κολυµπήσατε

συστηµατικά. Συνοδός σας πρέπει να είναι πάντα η λογική

και η σύνεση, καθώς δεν θα πρέπει να εξαντλήσετε τον ορ-

γανισµό σας. Την πρώτη στιγµή που θα αισθανθείτε ότι οι

αντοχές σας έχουν αρχίσει να σας προδίδουν, απλώς

σταµατήστε, βγείτε από το νερό και φροντίστε να βρεθείτε

σε ένα ζεστό περιβάλλον.

Η κολύμβηση το χειμώνα δεν αποτελεί απειλή για κάποιον

με κανονική πίεση ή με ελεγχόμενη υπέρταση. Αντίθετα,

διατρέχουν κίνδυνο όσοι πάσχουν από στεφανιαία νόσο,

καθώς η έντονη αύξηση των καρδιακών χτύπων θα καταπο-

νήσει την ίδια την καρδιά τους. Επίσης, όσοι έχουν προβλή-

ματα με τις αρτηρίες τους θα πρέπει να διαλέξουν κάποιο

άλλο σπορ για το χειμώνα. Η επαφή με το κρύο νερό μπορεί

να συντελέσει στην ελλιπή αιμάτωση του εγκεφάλου αν

υπάρχει κάποιο αρτηριακό πρόβλημα.

Κάθε άνθρωπος που είναι καλά στην υγεία του, θα διατη-

ρήσει την καλή του υγεία ακόμη περισσότερο και για πολύ

περισσότερα χρόνια, αν επιδοθεί στην (αβλαβή για κάθε

υγιή άνθρωπο) χειμερινή κολύμβηση (σε ήπιες ή μεσογει-

ακές θάλασσες, όπως η δική μας)

Αλέξανδρος Γιατζίδης, M.D., medlabnews.gr

Ένας από τους βασικούς στόχους της Ελληνικής Εται-

ρείας Αντιρευματικού Αγώνα (ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α.) είναι η ευαισθη-

τοποίηση του πληθυσμού σχετικά με τη σοβαρότητα των

ρευματικών νοσημάτων και η παροχή ψυχοκοινωνικής

υποστήριξης στους νοσούντες, ώστε να βελτιωθεί η ποι-

ότητα ζωής τους και να μειωθούν οι αρνητικές επιπτώσεις

του νοσήματος στην καθημερινότητα. Για την επίτευξη του

στόχου αυτού, η ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α. λειτουργεί την Τηλεφωνική

Γραμμή Ψυχολογικής Υποστήριξης από το 2007, 210

8237302) απευθύνεται σε συνανθρώπους που πάσχουν

από κάποια πάθηση του μυοσκελετικού συστήματος και τις

οικογένειες, τους φίλους / φροντιστές τους. Η γραμμή

έχει πανελλαδική εμβέλεια και δέχεται αιτήματα καθημε-

ρινά (Δευτέρα με Παρασκευή 10.00π.μ – 16.00μμ) που

απαντώνται άμεσα ή κατόπιν ραντεβού από ειδικά εκπαι-

δευμένο ψυχολόγο.

Πραγματοποιούμε καταγραφή και στατιστική επεξεργασία

των κλήσεων που δέχονται. Πρόκειται για μία ιδιαίτερα

χρήσιμη διαδικασία για να γίνονται αντιληπτές οι διαφο-

ροποιήσεις του πληθυσμού των ρευματοπαθών και των

αναγκών τους, αλλά και στην προσπάθεια για συνεχή βελ-

τίωση των υπηρεσιών.

Η αύξηση των κλήσεων που δέχθηκε η Τηλεφωνική

Γραμμή Ψυχολογικής Υποστήριξης το 2017 σε σχέση με

το 2016 άγγιξε το 33%. Πρόκειται για μία πολύ σημαντική

αυξητική τάση που παρατηρήθηκε μέσα στο έτος με ενδει-

κτικό παράδειγμα την αύξηση 100% στις κλήσεις του γ’

τριμήνου σε σχέση με το αντίστοιχο του 2016.

Οι εξυπηρετούμενοι ήταν στη συντριπτική τους πλειοψη-

φία γυναίκες και το τηλεφώνημα γινόταν από τις ίδιες. Κά-

ποια από τα νοσήματα που αναφέρονταν στις κλήσεις

ήταν η Ρευματοειδή Αρθρίτιδα, ο Συστηματικός Ερυθημα-

τώδης Λύκος, η Αγκυλοποιητική Σπονδυλαρθρίτιδα, η Ψω-

ριασική Αρθρίτιδα, η Νεανική Ιδιοπαθής Αρθρίτιδα, το

σύνδρομο Sjogren, η Ινομυαλγία, η Οστεοαρθρίτιδα, το

Σκληρόδερμα, κ.α. Ένα μεγάλο ποσοστό των κλήσεων

αφορούσε αποκλειστικά θέματα ψυχικής υγείας. Παράλ-

ληλα, άλλες κλήσεις σχετίζονταν με ζητήματα ιατρικής

φροντίδας, εργασιακά και ασφαλιστικά ζητήματα, και

τέλος, ζητήματα που αφορούσαν την λειτουργία του συλ-

λόγου.

Η ενημέρωση μέσω του διαδικτύου σχεδόν τριπλασιά-

στηκε σε σχέση με το 2016, ενώ η ενημέρωση από τα νο-

σοκομεία εμφανίστηκε για πρώτη φορά το 2017, μετά από

την πολύ σημαντική δράση των εθελοντών της ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α.

Ταυτόχρονα, το 2017 πραγματοποιήθηκαν διάφορες ψυ-

χοκοινωνικές παρεμβάσεις, οι οποίες αποτελούν έναν από

τους πιο σημαντικούς στόχους της Τηλεφωνικής Γραμμής

Ψυχολογικής Υποστήριξης. 

Η Τηλεφωνική Γραμμή Ψυχολογικής Υποστήριξης υποστη-

ρίζεται από την ψυχολόγο-ψυχοθεραπεύτρια, Κουσουρή

Νικολέττα. Οι υπόλοιπες ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις

στηρίζονται από την ίδια, από εθελοντές (απόφοιτους αν-

θρωπιστικών σπουδών) και από τα μέλη του Δ. Σ.

Τηλεφωνική Γραμμή Ψυχολογικής Υποστήριξης: 

210 8237302, helpline@arthritis.org.gr

Γραμματεία : 210 8847268, info@arthritis.org.gr

Θετικός ο απολογισμός Λειτουργίας Γραμμής 

Ψυχολογικής Υποστήριξης της ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α



22 ΣΕΛΙΔΑ - 20  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018                                                                                                                                                                                               ΕΒΔΟΜΗ

Εντυπωσιακές εμφανίσεις πραγματοποίησαν οι Αμαζόνες

στο 1ο Κύπελλο Ελλάδος του Cheerleading που πραγμα-

τοποιήθηκε το Σάββατο 6 Ιανουαρίου 2018 στο ΔΑΚ Καλα-

μαριάς.

Ο αθηναϊκός αθλητικός σύλλογος, επέστρεψε από την

Θεσσαλονίκη με 13 Κύπελλα στις αποσκευές, κατακτώντας

πρωτιές και διακρίσεις τόσο σε ομαδικό όσο και ατομικό

επίπεδο.

Αξίζει να σημειωθεί πως η ομάδα των Αμαζόνων έλαβε

μέρος σε όλες τις κατηγορίες των αθλημάτων και ηλικιών

της διοργάνωσης,  με 45 αθλήτριες και 3 προπονήτριες στο

σύνολο.

«Το 1ο Κύπελλο Ελλάδος ήταν μία πρωτόγνωρη εμπειρία
και μία τεράστια πρόκληση για όλες τις αθλήτριες που έλα-
βαν μέρος, αλλά ακόμα και για εμάς τις προπονήτριες. Η

δυσκολία της διοργάνωσης οφειλόταν στο ότι όλες οι ομά-
δες διδάσκονταν μία χορογραφία και την αμέσως επόμενη
μέρα καλούνταν να διαγωνιστούν σε αυτή. Ήταν δύσκολο
για τις Αμαζόνες καθώς πολλές αθλήτριες συμμετείχαν σε
δύο ή και στις τρεις αγωνιστικές κατηγορίες με αποτέλε-
σμα ότι έπρεπε να μάθουν σε λιγότερες από 24 ώρες, πε-
ρισσότερες από μία χορογραφίες. Είμαι πολύ χαρούμενη
που επιστρέψαμε στην Αθήνα με τόσες διακρίσεις, καθώς
ο συναγωνισμός ήταν πολύ μεγάλος και όλες οι ομάδες
ήταν πολύ αξιόλογες και δυνατές», αναφέρει η προπονή-

τρια και Υπεύθυνη των Ακαδημιών Αμαζόνων, Ευαγγελία

Κρητικού.

Συνεχίζουν τις καλές εμφανίσεις 

οι χιονοδρόμοι 

Νέες επιτυχίες για τους Έλληνες χιονοδρόμους, μόλις ει-

κοσιπέντε μέρες πριν από την έναρξη των Χειμερινών

Ολυμπιακών Αγώνων της Πιονγκτσάνγκ. Οι πρωταθλητές

συνεχίζουν την προσπάθειά τους για πρόκριση, αλλά και

δυνατή προετοιμασία, συμμετέχοντας σε διεθνείς αγώνες. 

Αργυρό η Τσακίρη, 

χάλκινο η Ντάνου

Στη δεύτερη και στην τρίτη

θέση τερμάτισαν οι Eλληνίδες

πρωταθλήτριες της αντοχής

Μαρία Τσακίρη και Μαρία Ντά-

νου αντίστοιχα, στο αγώνισμα

των 2,5 χλμ ελεύθερης τεχνι-

κής, του Βαλκανικού Κυπέλ-

λου που διεξάγεται στη

Ράβνα Γκόρα της Κροατίας

(ολοκληρώθηκε 14/01). 

Με χρόνο 7:19,7 η Τσακίρη και

με 7:24,2 η Ντάνου, εκτός από

τα μετάλλια που κέρδισαν και

οι δύο αθλήτριες έκαναν

σπουδαίες επιδόσεις (95,02

και 103,26 βαθμούς FIS),

αφού έκαναν ατομικό ρεκόρ

συγκομιδής βαθμών βελτιώνοντας τη διεθνή τους βαθμο-

λογία.

Με 13 κύπελλα και 45 συμμετοχές οι Αμαζόνες στη Θεσσαλονίκη

Εξαιρετικές εμφανίσεις πραγματοποί-

ησαν οι δρομείς, στον 62ο δρόμο σε

ανώμαλο έδαφος «Κ. Κοτζιάς», την

Κυριακή 14/1/2018 στο Άλσος Ν.Σμύρ-

νης,  κερδίζοντας  (5) πέντε χρυσά (2)

δύο αργυρά και (2) δύο χάλκινα με-

τάλλια.

Εξαιρετική εμφάνιση πραγματοποί-

ησαν οι δρομείς αποστάσεων του Γυ-

μναστικού συλλόγου Γλυφάδας σε

όλες τις κατηγορίες που συμμετείχαν,

με πρώτο στην κατηγορία των Ανδρών

Β' τον εικοσάχρονο Χρήστο Χριστό-

πουλο, στον 62ο ανώμαλο δρόμο ''Κ.

ΚΟΤΖΙΑΣ'' και στο  περιφερειακό πρω-

τάθλημα ανωμάλου δρόμου Αττικής

για το 2018 που διεξήχθη στο Δημο-

τικό Άλσος Ν. Σμύρνης.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΑΝΔΡΩΝ Β΄-8000μ

-ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡ.-1ος-26'.38''

ΠΑΙΔΩΝ-4000μ

-ΜΑΘΙΟΠΟΥΛΟΣ Γ. -1ος-13'.05''

-ΓΡΑΤΣΟΥΝΑΣ ΘΩΜΑΣ-4ος-14'.08''

ΕΦΗΒΩΝ-6000μ

-ΓΑΒΑΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ-2ος-21'.20''

-ΔΕΣΠΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-3ος-21'.36''

ΠΠΑ'-3000μ

-ΠΟΛΙΤΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ-1ος-6'.46''

-ΜΑΤΘΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-7ος-7'.01''

-ΔΕΣΠΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-8ος-7'.05''

-ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΪΟΣ-10ος-7'.17''

-ΡΗΓΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-19ος-7'.37''

ΠΠΒ'-1000μ

-ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΤΑΣΟΣ-2ος-3'.38''

-ΜΠΟΤΣΩΝΗΣ ΠΑΝΟΣ-11ος-4'.01''

-ΛΑΜΠΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΟΣ-31ος-4'.38''

ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ-3000μ

-ΧΑΝΤΖΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ-1η-11'.44''

ΠΚΑ'-2000μ

-ΚΑΡΝΑΣΙΩΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ-1η-7'.34''

-ΝΤΕΡΜΙΤΖΙΑΝ ΣΙΜΟΝΑ-3η-7'.50''

-ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ-4η-7'.51''

-ΡΕΦΕΝΕ ΚΑΤΕΡΙΝΑ-5η-8'.00''

ΠΚΒ'-1000μ

-ΙΒΙΤΣ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ-5η-3'.57''

-ΜΥΓΙΑΚΗ ΜΕΛΙΝΑ-12η-4'.15''

-ΚΑΡΝΑΣΙΩΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ-20η-4'.29''

-ΜΟΝΟΓΥΙΟΥ ΘΕΟΔΟΤΗ-46η-5'.18''

Σφαιροβολία
Πρώτες θέσεις Όλια Ματσέλα και

Άννα Παντελίδη

Οι αθλήτριες του Γυμναστικού συλλό-

γου Όλια Ματσέλα και Άννα Παντε-

λίδη, κατέλαβαν την πρώτη θέση στο

αγώνισμα της Σφαιροβολίας στις κα-

τηγορίες ΠΚΒ' και ΠΚΑ' στην ημερίδα

κλειστού στίβου που διεξήχθη στις εγ-

καταστάσεις του Αγίου Κοσμά

(13.1.18). 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ - ΠΚΒ'

-ΜΑΤΣΕΛΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ-1η-8.85μ

ΠΚΑ'

-ΠΑΝΤΕΛΙΔΗ ΑΝΝΑ-1η-9.80μ

ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ

-ΦΑΝΗ ΝΕΦΕΛΗ-15η-6.50μ

-ΝΤΙΟΥΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ-16η-6.05μ

ΠΑΙΔΩΝ

-ΓΛΥΜΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-3ος-10.98μ

-ΜΠΡΕΝΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-5ος-8.80μ

-ΠΑΠΑΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Π.-7ος-7.55μ

ΠΠΑ΄

-ΜΑΣΟΥΡΑΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ- 8ος-9.86μ

-ΜΑΣΟΥΡΑΣ ΑΛ.-9ος-9.20μ

-ΠΑΠΑΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜ.-10oς-8.60μ

-ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΝΙΚ.-11ος-8.25μ

60Μ - ΠΚΒ'

-ΔΟΥΚΑ ΝΕΔΕΛΗ-7η-8.90 

ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ-ΣΤΙΒΟΣ
62ος δρόμος σε ανώμαλο έδαφος «Κ. Κοτζιάς»
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...στο κύλισμα της μπάλας

ΕΠΟ

Ανοιξε ο δρόμος για τη 

Βιντεοσκόπηση των γηπέδων

Η τοποθέτηση στα ελληνικά γήπεδα του περίφημου συ-

στήματος Video Assistant Referee (VAR) - με το οποίο

επιστρατεύεται η χρήση βίντεο ως βοήθεια στον διαι-

τητή για τις αμφισβητούμενες φάσεις - ήταν το αντικεί-

μενο της συνάντησης μεταξύ του υφυπουργού

Αθλητισμού Γιώργου Βασιλειάδη και του προέδρου της

ΕΠΟ Βαγγέλη Γραμμένου με τον υπουργό Ψηφιακής

Πολιτικής, Νίκο Παππά. 

Οπως ειπώθηκε, οι διαδικασίες έχουν προχωρήσει και

στόχος είναι το σύστημα να τοποθετηθεί στα γήπεδα

της Super League με την έναρξη της νέας αγωνιστικής

περιόδου. Οσον αφορά το κόστος, διευκρινίστηκε από

τους κυβερνητικούς παράγοντες ότι θα καλυφθεί από

κονδύλι του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων για

την επόμενη πενταετία, έπειτα από συμφωνία με το

υπουργείο Οικονομικών. Πλέον, το επόμενο στάδιο

αφορά την προκήρυξη του διαγωνισμού ώστε να προκύ-

ψει η ανάδοχος εταιρεία που θα «τρέξει» το πρότζεκτ

σε τεχνικό επίπεδο.

Το VAR άρχισε αυτή τη σεζόν να εφαρμόζεται σε μερικά

από τα κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης, όπως το

γερμανικό, το ιταλικό και το γαλλικό. Και στα τρία όμως

έχουν υπάρξει αντιδράσεις και κριτικές, τόσο για τη χρη-

σιμότητά του όσο και για τον τρόπο με τον οποίο λει-

τουργεί, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις έδωσε τροφή για

σχόλια σχετικά με τις αποφάσεις των διαιτητών. Αποτέ-

λεσμα ήταν η γαλλική Ομοσπονδία να αποφασίσει την

παύση της χρήσης του, ενώ ανάλογες σκέψεις υπάρ-

χουν και στην Ιταλία. Στη Γερμανία απολύθηκε πριν από

δύο μήνες ο υπεύθυνος του VAR για την Μπουντεσ-

λίγκα, μετά από αντιδράσεις που υπήρξαν κατά τη

χρήση του από τους διαιτητές.

Χλωμό το βλέπω να εφαρμόζεται στην Ελλάδα...

ΚΙΜΚΙ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 82-54

Ο εφιάλτης ... επέστρεψε 

στη Μόσχα

Μια βδομάδα μετά τη βαριά ήττα στην Μπασκόνια (86-

54), ο εφιάλτης επέστρεψε για τον Ολυμπιακό, αυτήν τη

φορά στη Μόσχα, όπου πέρασε μια ακόμη... καταστρο-

φική βραδιά, χάνοντας από την Κίμκι με 82-54 για τη 19η

αγωνιστική της Ευρωλίγκας. Ετσι, οι «ερυθρόλευκοι»

πέταξαν τα όποια κέρδη πρακτικά (πλέον είναι στο 13-

6) και ψυχολογικά είχαν από τη νίκη επί της Μακάμπι

στο ΣΕΦ που μεσολάβησε, με τον προβληματισμό να ξα-

νακάνει την εμφάνισή του στις τάξεις της ομάδας. Μά-

λιστα, ενδεικτικό της νέας άσχημης εμφάνισης των

«ερυθρολεύκων» είναι το ότι στο ημίχρονο βρέθηκαν

στο -24 (49-25), σε ένα από τα χειρότερα πρώτα μέρη

στη διοργάνωση, ενώ αυτή ήταν η τρίτη πιο βαριά ήττα

τους φέτος μετά από αυτές από Μπασκόνια και Μπαρ-

τσελόνα (73-51). Επίσης, οι μόλις 54 πόντοι αποτελούν

την τρίτη χειρότερη των Πειραιωτών στην Ευρωλίγκα.

Ουσιαστικά, ο Ολυμπιακός δεν... βγήκε ποτέ στο παρκέ

της «MYTISHCHI AREN», με τους γηπεδούχους του

Γιώργου Μπαρτζώκα, ανεβασμένους από την επιτυχία

τους στο Βελιγράδι (νίκη επί του Ερυθρού Αστέρα), να

κυριαρχούν με το «καλημέρα» προηγούμενοι με 21-9

στο 7'. Με κορυφαίο τον Σβεντ και συμπρωταγωνιστές

του στην περιφέρεια τους Γκιλ, Τόμας και Τζένικς η Κίμκι

παίζοντας με ταχύτητα και βρίσκοντας με άνεση τα πε-

ριφερειακά σουτ, την ώρα που ο Τοντόροβιτς κυριαρ-

χούσε εντός ρακέτας, σμπαράλιασε τα όποια αμυντικά

πλάνα των φιλοξενούμενων, οι οποίοι έδειχναν ανήμπο-

ροι να αντιδράσουν. Την ίδια στιγμή, ο Ολυμπιακός στε-

ρούνταν οποιαδήποτε δημιουργική λογική επιθετικά, με

τις ατομικές ενέργειες να προσπαθούν να περισώσουν

τα προσχήματα. Με αυτά και με αυτά το +24 των γηπε-

δούχων στο ημίχρονο αποτέλεσε στέρεη βάση για την

τελική επικράτηση. Το σκηνικό δεν άλλαξε καθόλου

ούτε στην επανάληψη, με τη ρωσική ομάδα να συνεχίζει

την κυριαρχία της και να φθάνει τη διαφορά στη μέγιστη

τιμή της στις αρχές του 4ου δεκαλέπτου προηγούμενη

με +32 (72-40).

Σκαλίζοντας στο αρχείο μου...

Οι πρώτοι πανελλήνιοι αγώνες παίδων, έγιναν το Φθινό-

πωρο του 1953 (πριν από 65 χρόνια) στο Γυμναστήριο

του Πανελλήνιου Γυμναστικού Συλλόγου. Είμαι μόλις 16

ετών και αγωνίζομαι στα 100 μέτρα, στα 300 και τη σκυ-

ταλοδρομία. Δεν θυμάμαι τα ονόματα των συναθλητών

μου, εκτός από τον Γ. Ηλιόπουλο.

Εχω κερδίσει τα 100 μ. σε 11,3, τα 300 μ. σε 38 και τη

σκυταλοδρομία 4Χ100 μ. 

Εκείνο που θυμάμαι πολύ καλά, είναι ένας έξαλλος γο-

νιός που φωνάζει από την κερκίδα: «...δεν είναι δυνατόν
ο Γεωργόπουλος να είναι 16 χρονών, με τόσες τρίχες
που έχει στο σώμα του»!
Την ίδια χρονιά στην Αλεξανδρούπολη (6ος/53), στο Πα-

νελλήνιο πρωτάθλημα ανδρών κέρδισα τα 100 μ. σε 11

δευτ. και στις 6 Ιουλίου στο πανελλήνιο πρωτάθλημα

εφήβων κέρδισα τα 100 μ. 10,8 ν.ρ.α. τα 200 μ. τα

4Χ100μ. και τα 4Χ400 μ. και ακόμα με την Εθνική Ομάδα

Ανδρών πρώτη θέση στους Βαλκανικούς της Αθήνας

στα 4Χ100 μ. oι αθλητές Πετράκης Τσολάκης - Μητρό-

πουλος - Γεωργόπουλος (φωτο).

Το 1953 ήταν καθοριστική χρονιά, με βάση τα μέσα που

είχαμε εκείνα τα πέτρινα χρόνια, που οι άνθρωποι πέθαι-

ναν από πείνα, η φυματίωση θέριζε και οι φυλακές και τα

ξερονήσια ήταν γεμάτα. Εμείς κάτω από αθλιες συνθήκες

γυμναζόμασταν με πρωτόγονα μέσα. 

Τι θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει όλη η παρέα των πρω-

ταθλητών της 10ετίας του 1950, αν είχαμε καλύτερες

συνθήκες προπόνησης, όπως είχε όλη η Ευρώπη!!!

Από εκείνα τα χρόνια, όσο περίεργο και αν ακούγεται,

μέχρι και τις ημέρες μας τίποτα σοβαρό δεν έχει γίνει στο

χώρο Παιδείας, Υγείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού...

Χωρίς νοσοκομεία, χωρίς σχολεία, χωρίς υλικοτεχνική

αθλητική υποδομή. Παράδειγμα η πολιτεία αντί στα γή-

πεδα, της ΑΕΚ και του ΠΑΟ, να δημιουργήσει αθλητικές

πολιτιστικές εγκαταστάσεις και να καλύψει τις ανάγκες

των παιδιών σε όλο το λεκανοπέδιο παραχώρησε και μά-

λιστα χρηματοδότησε τους χώρους στις ανώνυμες εται-

ρείες του κεφαλαίου.

NIKOΣ

ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
ΟΡΜΟΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 16671

ΤΗΛ. 210 8962.657, FAX: 210 8963.588

NAUTICAL CLUB KATIKON VOULIAGMENIS

Βουλιαγμένη, 10.1.2018

Αρ. Πρωτ. 3222

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Μετά από απόφαση του Δ.Σ. στις 08/01/2018, ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ

τα Μέλη του Ν.Ο.Κ.Β., όπως παραστούν στην 1η ΤΑ-

ΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ για το έτος 2018.

Η Συνέλευση ΜΗ ΑΠΑΡΤΙΑΣ, η Τακτική Γενική Συνέλευση

θα επαναληφθεί την ΚΥΡΙΑΚΗ 25/02/2018 και ώρα 12:00

μ.μ. στον ίδιο χώρο.

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ είναι τα εξής:

1) Διοικητικός και Οικονομικός Απολογισμός του Δ.Σ. για

το έτος 2017.

2) Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής.

3) Έγκριση Διοικητικού και Οικονομικού Απολογισμού

έτους 2017.

4) Απαλλαγή Δ.Σ. από κάθε ευθύνη για το έτος 2017.

Ο Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας

Α. Δημητρακόπουλος Λ. Τερζόπουλος

o στίβος άλλοτε...

Στην Αλεξανδρούπολη κοιμηθήκαμε σε στρατώνα πάνω
στα ράντσα. 



O HΓΕΜΟΝΑΣ 
Νικολό Μακιαβέλλι

σχολιασμένος από τον

Μέγα Ναπολέοντα

ΕΚΔΟΣΗ ΠΟΛΥΤΕΛΗΣ χρυσοδερματόδετη
επετειακή - ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗ - αριθμημένη!

500 χρόνια από την πρώτη του έκδοση!

Ένας ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ για κάθε ανθρώπινη δραστηριότητα

l για Πολιτικούς l για Στρατιωτικούς l για Επιχειρηματίες

l για Ηγέτες l για τους Πολίτες

γιατί ο Ηγεμόνας δεν είναι βιβλίο· είναι Σχολείο!

Τα πρώτα 400 αντίτυπα ΑΡΙΘΜΗΜΕΝΑ και υπογεγραμμένα 
από τον ιδρυτή των εκδόσεων ΣΚΑΡΑΒΑΙΟΣ Κώστα Βενετσάνο

Σχήμα 14Χ21, δερματόδετο, ραφτό, τιμή 45 ευρώ.  ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: GR4601106560000065600144193

ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ για τα ΑΡΙΘΜΗΜΕΝΑ 
επετειακά αντίτυπα


