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Το να επιλέγει κάποιος (άνθρωπός τις, κληρικός ή

λαϊκός) ποιο μήνυμα, ποια φράση του Ιησού ή ποια

περικοπή του ευαγγελίου θα προβάλλει, θ’ αναπτύ-

ξει ή θα «ερμηνεύσει» είναι σχετικό δικαίωμά του.

Το να προσαρμόζει όμως τα χριστιανικά κείμενα, τα

κείμενα του ευαγγελίου, τις διδαχές του μεγάλου

δάσκαλου στις ιδεολογικές του πε-

ποιθήσεις – αντιλήψεις – επιλογές,

διαπράττει ιεροσυλία.

Εισαγωγικά, έβαλα σε «εισαγω-

γικά» τη δυνατότητα ερμηνείας του

ευαγγελίου, γιατί οι διδασκαλίες

του Ιησού είναι τόσο απλές και ξε-

κάθαρες, που δεν χρειάζονται ερ-

μηνεία. Τηρεί πρώτος τις διδαχές

του: «έστω δε ο λόγος υμών ναι, ναι  (και) ού, ού·
το δε περισσόν τούτων εκ του πονηρού έστιν»
(Ματθ. ε΄37).

Η παρερμηνεία λοιπόν, το «στρογγύλεμα», η προ-

σαρμογή στις πεποιθήσεις μας, σ’ όσα μας συμφέρει

ή συμφέρουν όσους τυχόν διακονούμε εκ του πονη-

ρού εστίν. Τώρα, γιατί τα λέω αυτά;

Ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος ολίσθησε

Παρακολούθησα την περιφορά του Επιταφίου της

μητροπόλεως Αθηνών στην οποία χοροστάτησε ο

Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυ-

μος. Ένας ιερέας σοβαρός, μετριοπαθής, φιλικός·

ένας άνθρωπος, με δυο λόγια, που συνήθως σέβεται

το αξίωμά του.

Εκεί, λοιπόν, κατά την περιφορά του επιταφίου, τε-

λέστηκε δέηση στην πλατεία Συντάγματος, κατά

την οποία θέλησε να τονίσει και ορθώς, μια ουσιώδη

και... ριζοσπαστική νουθεσία του Ιησού προς τους

μαθητές του!                               
Συνέχεια στη σελ. 2

του Κώστα 
Βενετσάνου

Αντικομμουνιστικο(;) επιτάφιο 

κήρυγμα από τον Ιερώνυμο

Στην τελική ευθεία  

η κατασκευή των 

κυκλοφοριακών κόμβων

στο Δήμο Κρωπίας 
Σελίδα 7

Σε αναμονή το ρέμα του

Κόρμπι Βάρης 
Σελίδα 6

Μελέτη περιβαλλοντικών

επιπτώσεων για το ρέμα

Ραφήνας 
Σελίδα 6

“Και τα Αγγλικά ψέματα

έχουν κοντά ποδάρια”
του Μιχαήλ Στυλιανού 

Σελίδα 16

«Ο πόλεµος αρχίζει όταν
θέλεις, αλλά δεν τελειώνει
όταν θέλεις!

Νικολό Μακιαβέλλι (1469-1527)

Ιταλός διπλωμάτης, φιλόσοφος

με την έναρξη

εφαρμογής του

Ηλεκτρονικού 

Συστήματος.  

Kαι από τους 

8 πλευρικούς

σταθμούς 

διοδίων
Σελίδα 7

οὐκ ἦλθε διακονηθῆναι,

ἀλλὰ διακονῆσαι

Για να “υπηρετήσει” ή 

για να ...”εξυπηρετήσει”!

Ελεύθερα διόδια για τους δημότες 
Αχαρνών, Διονύσου, Κηφισιάς και Ωρωπού

Δικαιώθηκαν οι αγώνες των κατοίκων

Το ΣτΕ αφαιρεί στέγαστρα 

καταστημάτων 
Σελίδα 18
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Η θέση της εφημερίδας - σε καμμιά περίπτωση - δεν

συμπίπτει οπωσδήποτε με τα ενυπόγραφα άρθρα.

Επιτρέπουμε την αναδημοσίευση κειμένων μας, με

την αναφορά στην ΕΒΔΟΜΗ και στο συντάκτη.

Συνέχεια από τη σελ. 1

«... ο υιός του ανθρώπου ουκ ήλθε διακονηθήναι, αλλά
διακονήσαι...»
Μιλάει ο Χριστός στο τρίτο πρόσωπο, για τον εαυτό του

«...δεν ήλθα για να με υπηρετήσουν, αλλά για να υπηρε-
τήσω (μετά προθυμίας) για να συμπληρώσει εμφατικά:

«...και δούναι την ψυχήν αυτού λύτρον αντί πολλών»

(Μάρκος ι΄45).

Τί είπε και πώς το «ερμήνευσε» ο Αρχιεπίσκοπος; «Ει ουν

υμείς φίλοι μου εστε, εμέ «μιμείσθε» και «ου γάρ ήλθον

διακονηθήναι, αλλά διακονήσαι». Εάν θέλετε να είστε

πραγματικοί μου φίλοι θα ήθελα να σας πω ότι πρέπει να

με μιμείστε, παίρνοντας παράδειγμα το δικό μου, που δεν

ήρθα να με υπηρετήσουν οι άνθρωποι σ’ αυτό τον κόσμο

αλλά ήρθα Εγώ να τους εξυπηρετήσω»(!) ανέφερε μεταξύ

άλλων.

«Δεν του «πήγαινε» προφανώς να πει «υπηρετήσω» και

το ‘κανε “εξυπηρετήσω!”
Και μη μη πει κάποιος πως λεπτολογώ ή πως «διυλίζω τον

κώνωπα», γιατί υπάρχει μεγάλη διαφορά εννοιών, που χα-

ρακτηρίζουν αντιλήψεις και ιδεολογίες.

Ο Ιησούς χρησιμοποίησε το ρήμα «διακονώ» αντί του υπη-

ρετώ – υπηρέτης (σε ευρύτατη χρήση, στην εποχή του)

διότι «διακονώ», σημαίνει προσφέρω τις υπηρεσίες μου,

βοηθώ προθύμως, εκουσίως και χαριστικώς. Ενώ «υπη-

ρετώ», «υπηρέτης» (υπό + ερέτης = κωπηλάτης). Στην

εποχή του Ιησού οι κωπηλάτες ήσαν σκλάβοι, αλυσοδεμέ-

νοι στις γαλέρες.

Ο Ιησούς λοιπόν ήλθε για να βοηθήσει προθύμως με τη θέ-

λησή του, να «διακονήσει» και να δώσει και την ψυχή του,

να πεθάνει δηλαδή, ως «λύτρον», χάρη των «πολλών» και

όχι μόνον των «φίλων του».

Το ρήμα «εξυπηρετήσω», που χρησιμοποίησε ο Ιερώνυμος

χρησιμοποιείται συνήθως από βουλευτές και άλλους πο-

λιτικούς, ή δημοσίους υπαλλήλους και λειτουργούς που

«πουλούν» εκδούλευση, συχνά όχι, δίχως ιδιοτέλεια! Ση-

μαίνει βοηθώ, προσφέρω τις υπηρεσίες μου χαριστικώς.

Παρέχω διευκόλυνση ενίοτε προνομιακώς· κατά προτί-

μηση ή παρέκκλιση (ρουσφετολογώ).

Δεν νομίζω να εννοούσε αυτό ο Χριστός, ούτε βεβαίως ο

Αρχιεπίσκοπος, που μάλλον του κακόπεσε και δικαιολογη-

μένα, να υπηρετεί ο «υιός του ανθρώπου» ή οι χρυσοφόροι

εκπρόσωποί του επί της γης.

Οι εθελοντές διακονούν. Οι καλοί, επί της ουσίας χριστια-

νοί διακονούν. Οι δημόσιοι υπάλληλοι υπηρετούν – οφεί-

λουν να υπηρετούν - τον πολίτη και το δημόσιο - κοινωνικό

συμφέρον, σύμφωνα με τους «νόμιμους» - δίκαιους νό-

μους.

Κανένας δεν έχει εξουσία πρωτογενή παρά μονάχα ο

Λαός. Όλες δε οι εξουσίες πηγάζουν από το λαό και υπέρ

του λαού και του έθνους, βεβαίως. (Σύνταγμα άρθρ. 1 §3).

Ορισμένα όμως ΜΜΕ το “στρογγύλεψαν”, “διορθώνοντας”

τον Ιερώνυμο. Έγραψαν ότι είπε το ...σωστό «διακο-

νήσω»!...

Ας πάμε όμως στο ουσιαστικότερο ατόπημα του Αρχιεπι-

σκόπου· είπε: «Είναι αλήθεια ότι είναι πολλά τα συνθήματα

της εποχής μας, (...) θα έπρεπε δύο σημεία να υπογραμμί-

σουμε από αυτά τα λόγια του Κυρίου».

(Τα παραθέσαμε επακριβώς πιο πάνω). Το ένα το αναλύ-

σαμε και αφορά το «διακονήσαι». Το άλλο, που ανέφερε

ο Ιερώνυμος είναι το «Ει ουν υμείς φίλοι εμού έστε...» και

το ερμηνεύει όλως αυθαιρέτως: «Ξεκάθαρα λοιπόν ο Κύ-

ριος μας είπε ότι δεν θα είναι όλοι οι άνθρωποι φίλοι του,

θα έχει τους φίλους Του αλλά θα υπάρχουν και οι μη
φίλοι.
Επομένως (συνέχισε) εκείνοι που οραματίζονται, που θέ-

λουν να κάνουν τους ανθρώπους ίδιους τον έναν με τον
άλλον δεν έχουν σχέση με αυτά που μας είπε ο Χριστός».

Από πού συνάγεται εκείνο το «”επομένως”... που οραμα-
τίζονται, που θέλουν να κάνουν τους ανθρώπους ίδιους
τον έναν με τον άλλον» κ.λπ., καθώς και το «οι μη φίλοι»

από πού το συμπεραίνει;

Ως προκαθήμενος της Ελληνικής Ορθόδοξης Εκκλησίας

έχει μεγάλη ευθύνη και θα έπρεπε να είναι πιο προσεκτι-

κός. Δεν μπορεί να χρησιμοποιεί με αυθαίρετες διασταλ-

τικές ερμηνείες και προεκτάσεις, ούτε τα πλέον επίσημα

κείμενα της χριστιανικής πίστης (την Καινή Διαθήκη), ούτε

διαστρεβλωμένες της κοινωνικές ιδεολογίες, για να στη-

ρίξει τις απόψεις του. Ούτε βεβαίως τον άμβωνα γι’ αυτό

το σκοπό.

Πού βρήκε αυτούς «που οραματίζονται» και «θέλουν να

κάνουν όλους τους ανθρώπους ίδιους τον έναν με τον

άλλον»; Στους σοσιαλιστές; (τους πραγματικούς, όχι τους

γιαλαντζί) ή μήπως στους κομμουνιστές (τους εγνωσμέ-

νους όχι τους αδαείς που δεν έχουνε μάθει ακόμη να βλέ-

πουν και να λένε την αλήθεια).

Άλλο «ίσοι» και μάλιστα αναλογικά, σύμφωνα με το σο-

σιαλισμό, και άλλο «ίδιοι». Δεν μίλησε κανένας σοσιαλι-

στής ούτε κομμουνιστής για ...κλωνοποίηση!

Αλλά μη τα βάζει με τον κομμουνισμό, γιατί κλωτσάει τα

πόδια του. Χτυπάει τη βάση της χριστιανικής θρησκείας

που δεν είναι τα θυμιατά και τα χρυσά άμφια· δεν είναι οι

ψαλμωδίες και οι τελετουργίες. 

Είναι τα λόγια του Ιησού, διάσπαρτα στα τέσσερα ευαγγέλια

και στις πράξεις των Αποστόλων. Των πρώτων χριστιανών.

Απάνθισμα Ευαγγελικών Περικοπών

- «Μη θησαυρίζετε υμίν θησαυρούς επί της γης» (Ματθ. ς΄19)

- «Ουδείς δύναται δυσί κυρίοις δουλεύειν· (...) ου δύνασθε

Θεώ δουλεύειν και Μαμωνά» - το δαίμονα του πλουτισμού

(Ματθ. ς΄24).

- Και μην ξεχνάμε την περίπτωση του πλούσιου νεανία που

ήθελε να έχει “ζωήν αιώνιον” και τα “βρήκε σκούρα” με τις

συμβουλές που του έδωσε ο Χριστός, περί διανομής των

κτημάτων του, και απεχώρησε περίλυπος «διότι ήταν

πλούσιος». Τί είπε επ’ αυτού ο Θεάνθρωπος, ο αυτοεπικα-

λούμενος «υιός του ανθρώπου»;

«... δυσκόλως πλούσιος εισελεύσεται εις την βασιλείαν
των ουρανών (...) ευκοπότερον έστι κάμηλον δια τρυπή-
ματος ραφίδος διεθλείν ή πλούσιον εις την βασιλείαν του
Θεού εισελθείν».

Και να κλείσουμε παραλείποντας πολλά παρόμοια... σο-

σιαλιστικά και να πάμε στο καθαρά ...κομμουνιστικό και

από τις πράξεις των Αποστόλων. Δηλαδή πράξεις, όχι

λόγια. Για να μην κουράζεστε το αποδίδω στην νεοελλη-

νική: «... και ούτε ένας από το πλήθος των πιστευσάντων

έλεγε πως είναι δικό του κάτι από τα υπάρχοντά τους,

γιατί ήταν σ’ αυτούς άπαντα κοινά(...).

Και κανένας ενδεής (φτωχός), δεν υπήρχε σ’ αυτούς·

διότι όσοι υπήρχαν ανάμεσά τους, ιδιοκτήτες κτημάτων

ή οικιών, αφού τα πουλούσαν, έφερναν το αντίτιμο των

πωλουμένων και το κατέθεταν παρά τους πόδας των

αποστόλων (σε κοινό ταμείο)· «και μοιραζόταν στον
κάθε έναν ανάλογα με τις ανάγκες του» (καθότι αν τις

χρείαν είχεν) (Πράξεις Αποστόλων κεφ. Ε΄32 & 34-35).

Καταλάβατε; Από τον καθένα ότι μπορεί και στον κα-
θένα ότι χρειάζεται!
Καθαρά κομμουνιστική επαγγελία που είχε γίνει πράξη

πριν 2000 χρόνια, μέχρι που η επίσημη εκκλησία «να τα

βρει με τον Καίσαρα» και να εκφράσει τον αντικομουνι-

σμό της, επειδή οι κομμουνιστές είναι άθεοι. Λες και οι

καπιταλιστές «έχουν το θεό τους»!

――――――

Υ.Γ.: Θα με χαροποιούσε μια απάντηση που θα ανέ-

τρεπε ή θα ανασκεύαζε τα επιχειρήματά μου, που τα

άντλησα και δροσίστηκα από τις πλέον επίσημες και

πρωτογενείς χριστιανικές πηγές και όχι από ...μαρξιστι-

κές. Άλλως, προφανώς έχω δίκαιο.

“Mαθησιακές δυσκολίες” Σελ. 7

Ανέτοιμοι οι Δήμοι και η Κεντρική
Διοίκηση για δίχρονη υποχρεωτική
εκπαίδευση νηπιών Σελ. 6

Ζωόφιλοι του “φαίνεσθαι”
Γιάννης Κορναράκης του Μάνθου Σελ. 8

Τεχνητή νοημοσύνη!
Φαίδρα Φραγκομανώλη - Κοκκόλα Σελ. 9

Ο ακήρυχτος πόλεμος στους χρι-
στιανούς Ναπολέων Λιναρδάτος Σελ. 11

Η αξία και η αναγκαιότητα της φιλίας
Πέτρος Ιωαννίδης Σελ. 14

“Ξεχασμένοι” Ελληνες της μακρινής
Ζιμπάμπουε Τέρενς Κουΐκ Σελ. 17

Ελληνικό σήμα ΜΟΝΟ σε προϊόντα
με εγχώρια πρώτη ύλη Σελ. 19

Διαβάστε ακόμη

οὐκ ἦλθε διακονηθῆναι,

ἀλλὰ διακονῆσαι
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ΕΒΔΟΜΗ: Τιμητική διάκριση από το Ίδρυμα Προαγωγής Δημοσιογραφίας Μπότση, 2017

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 προσέγγιση εφ’ όλης της ύλης - Reju-

vance - Facial Manipulation 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

Όσοι από εσάς μένετε στα νότια προάστια

σίγουρα θα γνωρίζετε το Placebo Phar-

macy, το στρογγυλό και υπερσύγχρονο

φαρμακείο ορόσημο της Λεωφόρου Βου-

λιαγμένης, στη γωνία του City Plaza. 

Ένα από τα πολλά που καθιστούν το

Placebo διαφορετικό από τα υπόλοιπα φαρ-

μακεία, είναι σίγουρα η αρχιτεκτονική του.

Όλα προέκυψαν από την συνεργασία του

ιδιοκτήτη και πολιτικού μηχανικού στην ιδιό-

τητα Σοφοκλή Μορφόπουλο με τον αρχιτέ-

κτονα Κωνσταντίνο Λαμπρινόπουλου (Klab

Architecture), που διατηρεί ένα από τα 20

ανερχόμενα νέα αρχιτεκτονικά γραφεία του

κόσμου. Τα τελευταία χρόνια μάλιστα, το

Placebo έχει γίνει πόλος έλξης και έχει

αποσπάσει πολλά βραβεία και εύφημες

μνείες σε διεθνείς αρχιτεκτονικούς διαγω-

νισμούς όπως το Α' βραβείο το 2010 ως το

καλύτερο εμπορικό κτίριο στον κόσμο στα

X International Awards, το βραβείο καλύτε-

ρου εμπορικού κτιρίου το 2012 στα 10α διε-

θνή βραβεία αρχιτεκτονικής που

διοργάνωσε το περιοδικό Domus της Ρω-

σίας, ενώ αρκετές αναφορές έχουν γίνει σε

διάφορα περιοδικά αρχιτεκτονικής, βιβλία

και ξένα sites.

Επιπλέον, αυτό που κάνει το Placebo να ξε-

χωρίζει είναι το γεγονός ότι πέρα από φάρ-

μακα μπορεί κανείς να βρει μοναδικές ιδέες

για δώρα, μοντέρνα ρούχα και ουσιαστικά

τα πάντα! 

Πρόσφατα, το Placebo έκανε άλλη μια και-

νοτομία προσθέτοντας και την Τέχνη στην

ήδη πετυχημένη φόρμουλα που ακολουθεί!

Η όλη ιδέα πίσω από το νέο αυτό «καλλιτε-

χνικό εγχείρημα» του Placebo γίνεται ώστε

όλοι μας να προσθέσουμε λίγο “Art Ther-

apy” στη ζωή μας και για να αποδείξει ότι η

Τέχνη είναι για όλους! 

Όλα ξεκίνησαν το Σεπτέμβριο του 2017,

όταν για πρώτη φορά παρουσιάστηκαν στο

φαρμακείο τα έργα της συνεργάτιδας του

Placebo, Κατερίνας Ανδρέου. Σειρά έχουν

τώρα οι πίνακες ζωγραφικής της δημοσιο-

γράφου και κριτικού Τέχνης Στέλλας Σεβα-

στοπούλου, οι οποίοι ήδη εκτίθενται στους

χώρους του φαρμακείου από τις 2 Απριλίου

σε μια έκθεση με τίτλο «Ελληνική Έμ-
πνευση».
Η καλλιτεχνική πορεία της Στέλλας  είναι

παράλληλη με άλλες δραστηριότητές και

την καριέρα της ως δημοσιογράφος και κρι-

τικός τέχνης, παρ’ όλο που  είναι η πρώτη

φορά που εκθέτει τα έργα της. 

Συγκεκριμένα ξεκίνησε τις σπουδές της στo

Harrow Art College και στη συνέχεια σπού-

δασε Ιστορία Τέχνης και αγγλική Λογοτε-

χνία. Η πρόσφατη συμμετοχή της στο Κέν-

τρο Ζωγραφικής Γλυφάδας και η συμβουλή

της καθηγήτριας της Louiza Delfis της επέ-

τρεψαν να αναπτύξει περαιτέρω την πρα-

κτική της ζωγραφικής.

Η Στέλλα Σεβαστοπούλου είναι Ελληνίδα

της Διασποράς, απο το Ealing του Λονδί-

νου, που έχει εργαστεί ως δημοσιογράφος

/ κριτικός τέχνης και μεταφράστρια για διά-

φορες εκδόσεις και ιδρύματα (π.χ. το περιο-

δικό Art Μagazine, το περιοδικό Athens

Insider, το περιοδικό «Argo» του SPHS στο

Λονδίνο και το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης

Τέχνης (ΕΜΣΤ)). Έχει επίσης εργαστεί ως

Arts Editor στnν εφημερίδα Athens News για

επτά συνεχόμενα χρόνια. Από τότε που

ήρθε στην Ελλάδα το 1994, η χώρα αυτή

έχει αποτελέσει σημαντική πηγή έμπνευσης

για την τέχνη της και πώς αλλιώς θα μπο-

ρούσε άλλωστε, απλά κοιτάξτε γύρω σας

την αρχαία κληρονομιά, τη φύση και το απί-

στευτο φως!

Στα έργα της σημεία αναφοράς αποτελούν

πτυχές της ελληνικής φύσης όπως κοχύλια,

λουλούδια και η θάλασσα – που αποτελεί

αναπόσπαστο στοιχείο – αλλά και πτυχές

της ελληνικής κουλτούρας όπως αρχαία ελ-

ληνικά σχέδια, μοτίβα και σχήματα, παρα-

πομπές σε κυματοειδείς κολώνες, σχέδια

αρχαίων υάκινθων και πολλά ακόμη.

Μέσα από την Τέχνη, η Στέλλα στοχεύει να

επανεκτιμήσει την «ελληνικότητα» – τόσο

την αρχαία όσο και τη σύγχρονη όψη της.

Εστιάζοντας σε στοιχεία από την ελληνική

φύση, τον πολιτισμό και το μύθο, προσπαθεί

να συλλάβει ένα μικρό κομμάτι αυτού του

εκπληκτικού ελληνικού παρελθόντος, το

οποίο ακόμα αποτελεί παρόν σε όλους μας

(απλά δείτε την Ακρόπολη στη μέση της

τσιμεντένιας ζούγκλας της Αθήνας). Ο

Απολλώνιος θετικισμός, το Διονυσιακό σκο-

τάδι, η έντονη φαντασία στον ελληνικό

μύθο, το ηλιόλουστο φως και η φυσική

ομορφιά της χώρας μας

είναι μερικά από τα στοι-

χεία που τη βοήθησαν

στη διαμόρφωση του ου-

σιαστικού χαρακτήρα

της Ελλάδας. Εκεί μπο-

ρούμε επίσης να βρούμε

τα ελλείποντα συστα-

τικά που χρειαζόμαστε

για να αναζωπυρώσουμε

την χαμένη ελπίδα

αυτής της χώρας, προ-

κειμένου να ξεπερά-

σουμε την τρέχουσα

κρίση…

• Τα έργα θα παρουσιά-

ζονται στο Placebo Pharmacy μέχρι τις 31

Μαϊου, Δευτέρα έως Σάββατο 8:00 – 23:00,

ενώ είστε όλοι προσκλεκλημένοι στα επί-

σημα εγκαίνια της έκθεσης που θα πραγ-

ματοποιηθεί στις 25 Απριλίου 2018 και ώρα

19:00, στο Placebo Pharmacy, Λεωφόρο

Βουλιαγμένης 85, Γλυφάδα 

Έκθεση Στέλλας Σεβαστοπούλου
στο Placebo Pharmacy
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«Ο Ήλιος του Μεσονυχτίου»

Το Δημοτικό Κινηματοθέατρο Μαρκοπούλου «Άρτεμις»,

παρουσιάζει σε Α’ προβολή την ταινία “Ο Ήλιος του Μεσο-

νυχτίου» (Midnight Sun), έως την Τετάρτη 18 Απριλίου.

Ώρες προβολών: 7.30 μ.μ. και 9.15 μ.μ.

Σκηνοθεσία: Scott Speer

Σενάριο: Kenji Bando, Eric Kirsten
Κινδυνεύοντας από την έκθεση στο φως του ήλιου, η 17χρονη
Κέιτι περνάει την ημέρα της στο σπίτι συντροφιά με τον πα-
τέρα της και την καλύτερή της φίλη. Τα βράδια όμως ο κόσμος
της αλλάζει και γίνεται μαγικός: μπορώντας πλέον να κυκλο-
φορεί άφοβα, η Κέιτι περνά την ώρα της στον σιδηροδρομικό
σταθμό, παίζοντας κιθάρα. Μια νύχτα, η μοίρα την ενώνει με
τον Τσάρλι και οι δυο τους ερωτεύονται βαθιά κατά τη διάρ-
κεια ενός ιδανικού καλοκαιριού. Η αγάπη θα τους αλλάξει για
πάντα – μπορεί όμως το όνειρο να κρατήσει; Μια μοναδική
ιστορία για τη δύναμη της θέλησης και του έρωτα.

Συνεχίζεται η ταινία «ΠΙΤΕΡ ΡΑΜΠΙΤ» (μεταγλωττισμένο),

έως και την Τετάρτη 18 Απριλίου 2018.

Ώρες προβολών: 6 μ.μ. - Γενική είσοδος: 7 Ευρώ.

Κάθε Τετάρτη, δυο εισιτήρια στην τιμή του ενός, με 7 €!

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ «ΑΡΤΕΜΙΣ»

DOLBY ST. SR, Γιαννάκη 5, Μαρκόπουλο, Τηλ.: 22990 23924

Προσκυνηματική εκδρομή 

Ὁ Ἱερός Ναός Κοιμήσεως Θεοτόκου Δικηγορικών Γλυφά-

δας, διοργανώνει Προσκυνηματική Ἐκδρομή, τή Δευτέρα

30η Απριλίου 2018, μέ προορισμό τό Ἱερό Πρόσκύνημα

τοῦ Ἁγίου Νικολάου ἐν Βουνένοις καί ἄλλα κοντινά προ-

σκυνήματα τῆς Θεσσαλίας, μέ σκοπό τήν πνευματική μας

ὡφέλεια καί ἀνανέωση καθώς ἐπίσης τήν ἄμεση ἐνί-

σχυση τοῦ Φιλοπτώχου Ταμείου τῆς Ἐνορίας μας.

Θά ἀναχωρήσουμε στίς 6:00 π.μ. καί θά ἐπιστρέψουμε σύν

Θεῷ περίπου στίς 9:00 τό βράδυ τῆς ἴδιας μέρας.

Τιμή Εἰσιτηρίου ἀνά συμμετέχοντα 30 εὐρώ (χωρίς δια-

τροφή) καί περιλαμβάνει τήν μεταφορά καί τήν ἐπιστροφή

μας μέ τό Λεωφορεῖο.

Δηλώσεις συμμετοχῆς μέχρι τήν Κυριακή 29η Ἀπριλίου

στόν κ. Ἰωάννην Παπαναστασίου (Τηλ: 210 9680397).

Ἐκ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ

“CLEAN ART” Εικαστική έκθεση

Στα πλαίσια των ενοτήτων Πολιτισμός και Περιβάλλον, ο

Δήμος Μαρκοπούλου σε συνεργασία με τον «Ορίζοντα Γε-

γονότων», διοργανώνει Εικαστική Έκθεση στο Πολιτιστικό

του Κέντρο (Γ. Παπαβασιλείου 34), με τίτλο: “Clean Art”. 

Στην έκθεση συμμετέχουν φοιτητές της Α.Σ.Κ.Τ. και άλλων

σχολών με συναφές αντικείμενο, μέλη του Συλλόγου Καλ-

λιτεχνών Μεσογείων, καθώς και άλλοι εικαστικοί, των

οποίων η έρευνα σχετίζεται με την  Process Art, environmen-

tal Art και την αξιοποίηση άχρηστων, ευτελών υλικών. 

Τα εγκαίνια θα πραγματοποιηθούν, το Σάββατο 21 Απρί-

λιου 2018, στις 7 μ.μ., με την παράλληλη συμμετοχή των

Χορευτικών - Λαογραφικών συλλόγων του Δήμου Μαρ-

κοπούλου: «Μυρρινούς» και «Δήλιος Απόλλων», ενώ θα

αναπτυχθούν παράλληλες δράσεις, όπως ζωγραφική σε

κάδους απορριμμάτων και δενδροφύτευση. 

Η έκθεση θα διαρκέσει από το 21 Απριλίου έως την Πα-

ρασκευή 4 Μαΐου 2018, με ωράριο λειτουργίας: 

9.30 π.μ. έως 12.30 μ.μ. και  5.30 μ.μ. έως 7.30 μ.μ..

Συμμετέχουν οι:
Εύη Αθανασίου, Όλγα Ανδρικοπούλου-Mαντζουράνη, Aνδρό,

Κίμων Αξαόπουλος, Μαρία Αργυρακοπούλου, Τζένυ Βεργίετη,

Γιώργος Βορρές, Kάτια Βουρδουλάκη, Άννα Δημητρίου, Μάχη Δη-

μοπούλου, Εlessa, Τζίμης Ευθυμίου, Βασίλης Θέος, Νικός Iavazzo,

Δημήτρης Κατσούδας, Ζώης Κουτρούλης, Ράνια Καραμούζη, Δω-

ροθέα Κόλια, Βασιλική Κούκου, Κοσμάς Λιλικάκης, Χρυσάνθη

Λυμπεραίου, Μπέτυ Λυρίτη, Σοφία Μακρίδου, Μαρίνα Μαλτέζου,

Λυδία Μαργαρώνη, Ευδοκία Μεθενίτη, Φλώρα Μπιμπίκου, Σταύ-

ρος Πανεράς, Δέσποινα Πανταζή, Μάρω Παπανικολάου Κιούση,

Κωνσταντίνα Παρασκευοπούλου, Γιάννης Σκαρλάτος, Τίτα Σταύ-

ρου, Αγγελική Τσεβά, Νόπη Φουντουκίδου, Φωτεινή Χαμαλίδου,

Αθηνά Χανιώτη, Αθηνά Χατζή, Τμήμα Ζωγραφικής Ενηλίκων σε

συνεργασία με το παιδικό τμήμα Ζωγραφικής.

Let’s do it Greece

Την  Κυριακή, 29 Απριλίου θα πραγματοποιηθεί ο καθιε-

ρωμένος Καθαρισμός των Παραλιών, στην περιοχή της

Αγίας Μαρίνας, στο Πόρτο Ράφτη, σε συνεργασία με το

Let’s do it Greece!, όπου όλοι είμαστε καλεσμένοι!

Ορισμένα από τα έργα της έκθεσης θα τυπωθούν πάνω σε

συλλεκτικές πάνινες τσάντες και θα διανεμηθούν στα πλαί-

σια του καθαρισμού.

Παράλληλα, θα υπάρξει εργαστήριο μεταξοτυπίας από μέλος

του Ορίζοντα Γεγονότων που θα απευθύνεται στα τμήματα

ενηλίκων του Προγράμματος “Αθλητισμός και Πολιτισμός

για Όλους”.

Για την α/βάθμια και β/βάθμια εκπαίδευση θα υπάρξει εκ-

παιδευτικό πρόγραμμα με δυνατότητα συμμετοχής σχολικών

τάξεων, κατόπιν συνεννόησης με το αρμόδιο τμήμα του

Δήμου Μαρκοπούλου.

«Μαθησιακές Δυσκολίες: Πρόβλημα ή Πρόκληση;»

Παράλληλα, με την έκθεση στον χώρο του Πολιτιστικού

Κέντρου θα πραγματοποιηθεί διημερίδα, 27 και 28 Μαΐου,

από το 1ο Γυμνάσιο Μαρκοπούλου, με θέμα: «Μαθησιακές
Δυσκολίες: Πρόβλημα ή Πρόκληση;», υπό την Αιγίδα του

Δήμου Μαρκοπούλου, της Περιφέρειας Αττικής, της Διεύ-

θυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής

και άλλους συνεργαζόμενους Φορείς.

Διεθνής Διαγωνισμός Σύνθεσης 

για ταινία  animation

Δευτέρα 16 Απριλίου, 21:00 - ΑΙΘΟΥΣΑ BANQUEΤ

Μια μεγάλη βραδιά εικόνας και μουσικής: το κοινό θα έχει

την ευκαιρία  να παρακολουθήσει την πολυβραβευμένη ται-

νία  El Empleo [Ο υπάλληλος] του Αργεντινού Santiago

«Bou» Grasso, επενδυμένη με τις καλύτερες συνθέσεις

που ξεχώρισαν κατά την πρώτη φάση του διαγωνισμού,

ενώ στη συνέχεια  η επιτροπή θα απονείμει τα τρία πρώτα

βραβεία.

Ο Κύκλος Γέφυρες διοργάνωσε το διαγωνισμό για πρώτη

φορά πέρυσι,  σε συνεργασία με το διακεκριμένο Φεστιβάλ

Animasyros ‒από τα καλύτερα  πανευρωπαϊκά φεστιβάλ

animation‒ και η συμμετοχή των συνθετών  που ενδιαφέ-

ρονται για τη δημιουργική σχέση εικόνας και μουσικής

υπήρξε αθρόα.

€ 5,00 γενική είσοδος,   

Σε συνεργασία Animasyros Διεθνές Φεστιβάλ 

+ Αγορά Κινουμένων Σχεδίων

200 Κιθάρες,  Βαγγέλης Μπουντούνης

«Άρωμα Ελλάδας»

Σάββατο 21 Απριλίου, 20:30

Μια γιορτή για την Ελλάδα! 200 κιθάρες χορδίζονται επί σκη-

νής και συντονίζονται  με 6 νεανικές χορωδίες και σολίστ για

να ερμηνεύσουν έργα μεγάλων Ελλήνων  συνθετών. 

Ένα ακόμη μουσικό γεγονός, από τον πολυβραβευμένο

Βαγγέλη  Μπουντούνη, «ψυχή» αυτού του γιγαντιαίου σχή-

ματος, μια μεγάλη γιορτή  της κιθάρας, τριάντα χρόνια

μετά τη δημιουργία της Πρώτης Κιθαριστικής  Ορχήστρας.

Καλεσμένη τους, η μοναδική Μαρία Φαραντούρη.

Έργα  Μίκη Θεοδωράκη, Μάνου Χατζιδάκι, Βασίλη Τσι-

τσάνη, Διονύση  Σαββόπουλου, Ελένης Καραΐνδρου, String

Demons, Βαγγέλη Μπουντούνη κ.ά.

Σάββατο 21 Απριλίου, 20:30

ΑΙΘΟΥΣΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΑΜΠΡΑ

Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

Βασ. Σοφίας & Κόκκαλη 1, Αθήνα

Τ. 210 7282 333, megaron.gr

Εκδηλώσεις στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

Με αφορμή την Παγκόσμια

Ημέρα του Βιβλίου ο Δήμος

Βάρης Βούλας Βουλιαγμέ-

νης παρουσιάζει το βιβλίο

της ψυχολόγου – ψυχοθε-

ραπεύτριας Ελισάβετ

Μπαρμπαλιού, «Η Επι-
στροφή του Άνδρα».
Η παρουσίαση θα πραγμα-

τοποιηθεί την Κυριακή 22

Απριλίου στις 19.30, στο

πολιτιστικό κέντρο «Ιωνία»

(Λεωφ. Κ. Καραμανλή 18,

Βούλα).

Για το βιβλίο θα μιλήσουν:

Γιώργος Κωνσταντέλλος –

Καρδιολόγος

Τρύφωνας Ζαχαριάδης –

Ψυχαναλυτικός Θεραπευ-

τής – Συγγραφέας

Η εκδήλωση θα ολοκληρω-

θεί με ερμηνείες των καλλι-

τεχνών της Εθνικής

Λυρικής Σκηνής, Σταμάτης

Μπερής (επικεφαλής) – σο-

λίστ και Βενιαμίν Χατζη-

κουμπάρογλου – πιάνο.

Κυκλοφορεί από τις εκδό-

σεις «Πεδίο».

«Η Επιστροφή του Άνδρα»Ξενάγηση στην αρχαία Αγορά 

ΚΥΡΙΑΚΗ 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ  

Στην αρχαία αγορά το γνωστό  διοικητικό, φιλοσοφικό,

εκπαιδευτικό, κοινωνικό, πολιτιστικό, πολιτικό  και κυρίως

οικονομικό κέντρο της Αθήνας οργανώνει ξενάγηση η

«Εναλλακτική Δράση», την Κυριακή 15/4.

Συνάντηση 10.30πμ, μπροστά στο σταθμό Μοναστηράκι 

Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής

Δανάη Μπογιατζή 6932432916
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Παρασκευή 20 Απριλίου 2018
Ώρα: 12:00 – 13:00 

Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών

Το Fly me to the Moon συνεχίζει τις επι-

τυχημένες δράσεις του φιλοξενώντας

την τραγουδίστρια - τραγουδοποιό Κατε-

ρίνα Ντούσκα. Mία από τις πιο ιδιαίτερες

φωνές της εγχώριας αγγλόφωνης μουσι-

κής σκηνής, που θα «ταξιδέψει» με τις

soulful pop μελωδίες της τους επισκέπτες

και επιβάτες που θα βρεθούν στο αερο-

δρόμιο της Αθήνας, την Παρασκευή 20

Απριλίου.

Τι θα μας παρουσιάσει στο αεροδρόμιο;

Ένα live με πολυσυλλεκτικό ήχο, που αντ-

λεί τα συστατικά του από διαφορετικούς

μουσικούς χώρους όπως pop, indie-elec-

tropop, soul και r&b μεταξύ άλλων! Η Κα-

τερίνα θα ερμηνεύσει τα αγαπημένα sin-

gles που την έκαναν να ξεχωρίσει, “Fire

Away”, “Slow”, “One In A  Million”, “Won’t

Leave”, κομμάτια από το ολοκληρωμένο

album της “Embodiment”, καθώς και αγα-

πημένες διασκευές.

Συμμετέχουν οι μουσικοί:

Γιώργος Μπουλντής, μπάσο

Αλέξανδρος Λιβιτσάνος, πλήκτρα

Μανώλης Γιαννίκιος, τύμπανα

Πληροφορίες:

Παρασκευή 20 Απριλίου 2018

Επίπεδο Αναχωρήσεων – Είσοδος 3

Περιοχή Ελεύθερης Πρόσβασης

To «Fly me to the Moon» είναι μια πρω-

τοποριακή συνεργασία του Διεθνούς Αε-

ρολιμένα Αθηνών και της πολιτιστικής

πλατφόρμας ελculture, που πραγματοποι-

είται για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά.

Fly me to the Moon - Music Port 

Η Κατερίνα Ντούσκα στο αεροδρόμιο της Αθήνας!

Μαθαίνοντας

Επιστήμη

μέσα από το

Θέατρο
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Περί ρέματος Ραφήνας

Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία η «Γνωμοδότηση επί

της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)

των έργων διευθέτησης – οριοθέτησης του Μεγά-

λου Ρέματος Ραφήνας», στο Περιφερειακό Συμβού-

λιο Αττικής, την Τρίτη 3 Απριλίου.

Το θέμα εισηγήθηκε ο  Αντιπεριφερειάρχης Α. Ανα-

γνωστόπουλος. 

Η Ραφήνα συνεδριάζει

“Λήψη απόφασης-συζήτηση περί λειτουργίας Λι-

μένα Ραφήνας”, θα συζητήσει το Δημοτικό Συμβού-

λιο του Δήμου Ραφήνας την Πέµπτη 19
Απριλίου στις 9µ.µ.

Περί ρέματος Kόρμπι Βάρης

Με τον Δήμαρχο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης Γρηγόρη

Κωνσταντέλλο συναντήθηκε την Τετάρτη 11 Απριλίου ο

Αντιπεριφερειάρχης Ανατολικής Αττικής Πέτρος Φιλίππου

προκειμένου να συζητήσουν για την πορεία των έργων

του δήμου που είναι ενταγμένα στο Πρόγραμμα Εκτελε-

στέων Έργων της Περιφέρειας. 

Η διευθέτηση του ρέματος Κόρμπι, που έχει “κολλήσει”

ήταν στο επίκεντρο της συζήτησης. Να θυμίσουμε ότι το

ρέμα  προϋπολογισμού 20.249.000,00€,  έχει ήδη δημο-

πρατηθεί και έχει οριστεί ανάδοχος, αλλά καθυστερημένα

διαπίστωσαν ότι υπάρχουν απαλλοτριώσεις που πρέπει

να διευθετηθούν και όλοι γνωρίζουμε τι σημαίνει διαδικα-

σία απαλλοτρίωσης. 

Αν δεν γίνει σε ...τρία τέρμινα, κάτι θα έχει αλλάξει σ’

αυτό τον τόπο. Το ρέμα το συζητάνε από το 1993, που

έπνιξε την περιοχή.

Εφυγε από τη ζωή 

η μεγάλη δωρήτρια 

της Κερατέας

Ευφροσύνης Κόλλια
Ο Δήμαρχος Λαυρεωτικής Δημήτρης Λουκάς, τα

μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και οι Πρόεδροι

των Νομικών Προσώπων του Δήμου μας, εκφρά-

ζουν τη βαθύτατη θλίψη τους για την απώλεια της

συμπολίτισσας και δωρήτριας Ευφροσύνης Κόλλια.

Η εκλιπούσα υπήρξε σημαντική δωρήτρια του

Δήμου μας, χρηματοδοτώντας την ανέγερση του

σημερινού Πολιτιστικού Κέντρου Κερατέας.   

Θερμά συλλυπητήρια στους οικείους της και αιωνία

η μνήμη της. 

σ.σ.: Η Ευφροσύνη Κόλλια άφησε ένα “διαμάντι”
στην Κερατέα, που θα κοσμεί και θα προάγει τον
πολιτισμό εις τους αιώνες... Αιωνία της η μνήμη.

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΥΠΟΥ

Αρ. Ανακ. 025/2018

Αθήνα, 12 Απριλίου 2018

Πτώση Αεροσκάφους

Μ2000-5

Την Πέμπτη 12 Απριλίου 2018 και ώρα 12:15, μονοθέ-

σιο αεροσκάφος M2000-5 της 114ΠΜ/331Μ, στη

φάση προσέγγισης για προσγείωση μετά την ολοκλή-

ρωση επιχειρησιακής αποστολής και σε απόσταση

εννέα ναυτικά μίλια βορειοανατολικά της Νήσου Σκύ-

ρου, προσέκρουσε στη θάλασσα με συνέπεια το θα-

νάσιμο τραυματισμό του κυβερνήτη του

αεροσκάφους, Σμηναγού (Ι) Γεώργιου Μπαλταδώρου.

Συγκροτήθηκε αρμόδια επιτροπή για την διερεύνηση

του δυστυχήματος.

Με εντολή του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Πάνου

Καμμένου κηρύσσεται τριήμερο πένθος στις Ένο-

πλες Δυνάμεις για τον ήρωα Σμηναγό (Ι) Γεώργιο

Μπαλταδώρο που έπεσε υπέρ πίστεως και πατρίδος.

Την Μεγάλη Τετάρτη, 4 Απριλίου 2018,

μετά από πρόσκληση της Διευθύν-

τριας της Περιφερειακής Διεύθυνσης

Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης Αν. Αττι-

κής Βασιλικής Ξυθάλη ο Δήμαρχος

Κρωπίας, Δημήτριος Κιούσης παρευ-

ρέθηκε στη συνεδρίαση της Τριμερούς

Επιτροπής, αποτελούμενη από τους

παραπάνω και τον πρόεδρο του συλ-

λόγου εκπαιδευτικών Π.Ε «Κ. Σωτη-

ρίου» Κωνσταντίνο Τουλγαρίδη, ως

μέλος. Σκοπός της συνεδρίασης ήταν

η εφαρμογή του νέου Νόμου για την

καθιέρωση της υποχρεωτικής δίχρο-

νης προσχολικής αγωγής και η δυνα-

τότητα εντός τριετίας της υλοποίησης

των προβλέψεων του Νόμου. Επίσης,

δόθηκαν στοιχεία για τις προβλέψεις

του αριθμού των νηπίων και προνη-

πίων του νέου σχολικού έτους 2018-

2019 (σ.σ ο αριθμός των νηπίων

αναμένεται στα 196 στο κέντρο,  45

στο Κίτσι, 38 στην Αγία Μαρίνα σύ-

νολο 279  και των προνηπίων που δύ-

ναται να ενταχθούν στη δίχρονη

αγωγή ανέρχονται στα 193 στο κέν-

τρο, 43 στο Κίτσι και 35 στην Αγία Μα-

ρίνα, σύνολο 271).

Oπως γράφαμε και στο προηγούμενο

φύλλο, όταν παρουσιάζαμε τη θέση

του Δήμου Σαρωνικού για το ίδιο θέμα,

οι εκπαιδευτικοί  θεωρούν ότι είναι

ορθή η νομοθετική αυτή ρύθμιση,

βάσει και των υποδείξεων έγκριτων

επιστημόνων της εκπαίδευσης. 

Ο Δ. Κιούσης ενημέρωσε - βάσει ανά-

λογης εμπειρίας της Δημοτικής Διοίκη-

σης Κρωπίας- ότι οι διαδικασίες

μίσθωσης ιδιωτικών κτιρίων για τη λει-

τουργία σχολείων (σ.σ βλ. 5ο και 6ο

Νηπιαγωγείο) είναι χρονοβόρες  και

απαιτούνται πολλές μετατροπές-επι-

σκευές  από τους ιδιώτες για την

εναρμόνιση σε προδιαγραφές χρή-

σεων Νηπιαγωγείων όπως και την αν-

τίστοιχη επιβάρυνση των ιδιοκτητών.

Ο Δήμαρχος Κρωπίας υπενθύμισε επί-

σης, την επίσημη θέση του συλλογικού

θεσμικού οργάνου της ΚΕΔΕ για τις

διαφωνίες της Αυτοδιοίκησης στο ζή-

τημα της νομοθετικής αυτής ρύθμισης,

που ενδεχομένως να δημιουργήσει

πρόβλημα σε ότι αφορά στην κατοχύ-

ρωση της οργάνωσης των  Δημοτικών

Παιδικών Σταθμών και στη σχέση ερ-

γασίας των εργαζομένων –νηπιαγω-

γών που κατέχουν τις  θέσεις  από το

παρελθόν.

Στο ζήτημα της ευθύνης για το πρό-

βλημα της σχολικής στέγης ο Δ. Κιού-

σης ήταν ιδιαίτερα επικριτικός για το

Ελληνικό Δημόσιο, που φέρει απο-

κλειστικά την ευθύνη κατασκευής σχο-

λείων και το οποίο με τους

αντίστοιχους οργανισμούς του

(πρώην ΟΣΚ και νυν ΚΤΥΠ Α.Ε) δεν

έχει υλοποιήσει τις εγκεκριμένες και

ώριμες προτάσεις κατασκευής σχο-

λείων του Δήμου Κρωπίας, ενώ ταυτό-

χρονα υπάρχουν αναίτιες

καθυστερήσεις σε πολεοδομικές μελέ-

τες που προβλέπουν τέτοιους χώρους

και αντίστοιχες σε πράξεις εφαρμογής

με ευθύνες της αρμόδιας υπηρεσίας

της Περιφέρειας Αττικής. Αλλά ακόμα

και ιδιώτες- σε συγκεκριμένη περί-

πτωση του Δήμου μας- με προσφυγές

προσπαθούν να κωλυσιεργήσουν τις

πράξεις εφαρμογής για μικροιδιοκτη-

σιακά συμφέροντα.

Υποστήριξε επίσης ότι το αίτημα των

εκπαιδευτικών για τη διετή υποχρεω-

τική προσχολική αγωγή μπορεί να

είναι δίκαιο και ορθό -κατά την άποψή

τους- αλλά δεν παύει να είναι και κλα-

δικής στόχευσης από την στιγμή που

προσπαθεί να ικανοποιήσει τον με-

γάλο αριθμό Νηπιαγωγών που αποφοί-

τησαν από τις σχολές τα τελευταία

χρόνια και το οποίο έρχεται εκ των

ενόντων σε αντίθεση-αυτοματισμό με

τα αντίστοιχα κλαδικά αιτήματα των

εργαζομένων στους Δήμους.

Ο Δ. Κιούσης  επισήμανε ακόμη, ότι η

εμπειρία  των Δημοτικών Παιδικών

Σταθμών και των ωρών λειτουργίας

τους που υπερβαίνει πολλές φορές τις

4 το απόγευμα, προκειμένου οι εργα-

ζόμενοι γονείς της ελληνικής οικογέ-

νειας να προλάβουν να παραλάβουν

τα παιδιά τους, λόγω των αυστηρών

ωραρίων του ιδιωτικού τομέα που συμ-

περιλαμβάνει και τον χρόνο μετακίνη-

σής τους από την εργασία τους προς

τον Παιδικό Σταθμό. Δεν μπορεί σε

αυτή την συνεχιζόμενη περίοδο κρί-

σης να διακινδυνεύουν οι γονείς τις

θέσεις εργασίας τους λόγω της δια-

φοροποίησης ωραρίων μεταξύ εργα-

σίας και λειτουργίας  των δίχρονων

δομών προσχολικής αγωγής.

Ο Δήμος Κρωπίας, όπως τα εξέθεσε

και στην επιτροπή, βλέπει ότι θα μπο-

ρεί να ανταποκριθεί στα όσα ο νόμος

ορίζει, το σχολικό έτος 2019-2020.

Σε δήλωσή του, ο Δήμαρχος επισή-

μανε ότι η Κεντρική Διοίκηση δεν μπο-

ρεί να θέτει τους αιρετούς της

Πρωτοβάθμιας Αυτοδιοίκησης υπό την

Προεδρία υπηρεσιακών παραγόντων

μη αιρετών, υποβαθμίζοντας και ευτε-

λίζοντας τον συνταγματικά κατοχυρω-

μένο αυτοδιοικητικό θεσμό.

Δίχρονη νηπιακή εκπαίδευση με σύμφωνη

γνώμη της εκπαιδευτικής κοινότητας
Ανέτοιμοι οι Δήμοι - Ανέτοιμη και η Κεντρική Διοίκηση

Καίριες επισημάνσεις του Δημάρχου Κρωπίας
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Παραμονή έως και τον Μάιο

2018 των 25 Συμβασιούχων

Καθαριότητας του Δήμου

Λαυρεωτικής

Παραμονή έως και το Μάιο του 2018 για 25 συμβασιού-

χους – εργαζομένους στην Καθαριότητα του Δήμου Λαυ-

ρεωτικής, που προσέφυγαν στην Δικαιοσύνη,

προκειμένου να παραμείνουν στην εργασία τους, μετά και

την 31η Μαρτίου 2018.

Σύμφωνα λοιπόν με την απόφαση της 2/4/2018 του Πρω-

τοδικείου Αθηνών και κατόπιν αίτησης προσωρινής ρύθμι-

σης κατάστασης, με μάρτυρα στήριξης των αιτούντων

παραμονή στην εργασία τους το Δήμαρχο Λαυρεωτικής

Δημήτρη Λουκά, ο Δήμος θα απασχολεί πλέον τους ερ-

γαζομένους, καταβάλλοντάς τους τις νόμιμες αποδοχές

προσωρινά και μέχρι τη συζήτηση της αίτησης ασφαλιστι-

κών μέτρων, δηλαδή, την 21η Μαΐου 2018  έως την έκ-

δοση της τελικής απόφασης.

Μαθησιακές Δυσκολίες: 

Πρόβλημα ή Πρόκληση;
Διημερίδα στο Πολιτιστικό Κέντρο

του Δήμου Μαρκοπούλου

Το 1° Γυμνάσιο Μαρκοπούλου διοργανώνει διημερίδα με

θέμα «Μαθησιακές Δυσκολίες: Πρόβλημα ή Πρό-

κληση;», υπό την Αιγίδα του Δήμου Μαρκοπούλου, της

Περιφέρειας Αττικής, της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκ-

παίδευσης Ανατολικής Αττικής, της «Ελληνικής Εταιρείας

Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης», σε συνεργασία με

την Παιδοψυχιατρική Εταιρεία Ελλάδος και το Ναυτικό

Αθλητικό Όμιλο Ελληνικού – Αργυρούπολης «ΙΠΠΟ-

ΚΑΜΠΟΣ ΑμεΑ», την Παρασκευή, 27 και το Σάββατο,

28 Απριλίου 2018, στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου

Μαρκοπούλου (Γ. Παπαβασιλείου 34, 19003 Μαρκό-

πουλο).

Σκοπός της Διημερίδας είναι η πλήρης ενημέρωση, ο προ-

βληματισμός και η συζήτηση των γονέων και κηδεμόνων,

εκπαιδευτικών και εξειδικευμένων μελών της επιστημονι-

κής κοινότητας, καθώς το ποσοστό των μαθητών που πα-

ρουσιάζουν μαθησιακές δυσκολίες στα σχολεία, ανέρχεται

πλέον στο 10% του συνόλου του μαθητικού πληθυσμού.

Οι περισσότερες περιπτώσεις αφορούν κυρίως διαταραχές

φυσιολογικής ανάπτυξης, όπως διαταραχές άρθρωσης

λόγου, γλωσσικής έκφρασης, γλωσσικής αντίληψης, ειδι-

κές αναπτυξιακές διαταραχές σχολικών δεξιοτήτων,

όπως διαταραχές ανάγνωσης, γραμματισμού λέξεων, αριθ-

μητικών δεξιοτήτων και διάχυτες αναπτυξιακές διατα-

ραχές, όπως ο αυτισμός και το σύνδρομο Asperger.

Η Διημερίδα απευθύνεται σε Γονείς, Εκπαιδευτικούς

πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Εκ-

παιδευτικούς Ειδικής Αγωγής, Συμβούλους Εκπαίδευ-

σης, Παιδοψυχολόγους, Κοινωνικούς Λειτουργούς και

γενικότερα, σε όλους όσους αγαπούν τα παιδιά.

Η διάγνωση και η παρέμβαση προς αποκατάσταση είναι

και οφείλουν να είναι πολυπαραγοντικές διαδικασίες. Ως

εκ τούτου, η προσέγγιση του θέματος θα γίνει με βάση την

ιατρική, την παιδαγωγική – εκπαιδευτική, αλλά και την

κοινωνική διάσταση.

Η είσοδος στη Διημερίδα είναι ελεύθερη.

Θα δοθούν Βεβαιώσεις Παρακολούθησης.

Εγκρίθηκε από το Ελεγκτικό Συνέδριο η διαδικασία ανά-

δειξης αναδόχου- Αναμένεται η υπογραφή της σύμβα-

σης εκτέλεσης του έργου

Εγκρίθηκε από το Ε΄ κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου

(σ.σ ανώτατο δικαστήριο που ελέγχει τις δαπάνες του Δη-

μοσίου και Ο.Τ.Α) η διαδικασία ανάδειξης αναδόχου του

κρίσιμου, για την εφαρμογή της κυκλοφοριακής μελέτης,

έργου της κατασκευής των κυκλοφοριακών κόμβων στις

εισόδους –εξόδους της πόλης Κορωπίου.  Εντός των επό-

μενων ημερών θα υπογραφεί η σύμβαση εκτέλεσης του

έργου με την ανάδοχο εταιρεία που είναι η ΑΣΑ Α.Τ.Ε.  

Το έργο χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους Δήμου

Κρωπίας με προϋπολογισμό 600.000 ευρώ ενώ το συμ-

βατικό τίμημα ανέρχεται –μετά από έκπτωση– στο ποσό

των 389.239,67 ευρώ (πλέον ΦΠΑ). 

Το έργο θα απαιτήσει και σημαντική αρχαιολογική ανα-

σκαφή, λόγω της ύπαρξης του πρωτοελλαδικού αρχαίου

οικισμού. Σημειώνεται ότι το έργο αυτό θα λειτουργήσει

ως προϋπόθεση εφαρμογής της κυκλοφοριακής μελέτης σε

ότι αφορά την μονοδρόμηση της κεντρικής λεωφόρου Βα-

σιλέως Κωνσταντίνου, (από το ύψος της οδού Βασ.  Όλγας

έως την οδό Χριστοφόρου Ζωίτσα στην Πλ. Αγάλματος) για

την κυκλοφοριακή αποσυμφόρησή της.

Η κατασκευή των κυκλοφοριακών κόμβων
στο Δήμο Κρωπίας στην τελική ευθεία

Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφο-

ρών ανακοινώνει την έναρξη της ηλε-

κτρονικής καταγραφής των μόνιμων

κατοίκων των Δήμων Αχαρνών, Διο-

νύσου, Κηφισιάς  για την ελεύθερη

διέλευσή τους με την έναρξη εφαρμο-

γής του  Ηλεκτρονικού Συστήματος

Αναλογικής Χρέωσης Διοδίων καθώς

και των μόνιμων κατοίκων του Δήμου

Ωρωπού από τα υπάρχοντα πλευρικά

διόδια με την ολοκλήρωση της κατα-

γραφής, μέσω Ηλεκτρονικής υποβο-

λής αίτησης και στοιχείων, στην

ιστοσελίδα του.

Σημειώνεται, ότι ο υπουργός Υποδο-

μών και Μεταφορών Χρήστος Σπίρ-

τζης μετά την εκκίνηση της

διαγωνιστικής διαδικασίας για το ηλε-

κτρονικό αναλογικό σύστημα διοδίων

απέστειλε επιστολή στην Εταιρεία Πα-

ραχώρησης για τη ΜΗ κατασκευή των

σταθμών διοδίων στις περιοχές Βα-

ρυμπόμπης, Αγίου Στεφάνου και Σχη-

ματαρίου Χαλκίδας, που

προβλέπονται τόσο στις αρχικές συμ-

βάσεις του 2006 όσο και στις αναθεω-

ρημένες του 2013.  

Στην συμφωνία που έχει επιτευχθεί

προβλέπεται ότι οι δημότες – μόνιμοι

κάτοικοι των Δήμων, Διονύσου, Κηφι-

σιάς και Αχαρνών δεν θα πληρώνουν

διόδια, στο τμήμα του αυτοκινητοδρό-

μου που καλύπτουν και οι τρεις

Δήμοι, με την εφαρμογή του ηλεκτρο-

νικού συστήματος αναλογικής χρέω-

σης, αφού νωρίτερα δεν θα κατα-

σκευαστούν οι σταθμοί διοδίων.

Για τους δημότες – μόνιμους κατοί-

κους του Δήμου Ωρωπού προβλέπεται

με το πέρας της καταγραφής ελεύ-

θερη διέλευση από τους 8 πλευρικούς

σταθμούς διοδίων, ενώ, όπως ήδη

έχει δηλώσει ο υπουργός Υποδομών

και Μεταφορών, θα υπάρξει πρόσθετη

διαπραγμάτευση για να προκύψει σχε-

τική μέριμνα και για τα μετωπικά διό-

δια. Σημειώνεται ότι η καταγραφή

αποτελεί σημαντικό στοιχείο για τις

προβλέψεις πιθανών πρόσθετων

απαλλαγών.

Στην ίδια συμφωνία προβλέπεται η

ελεύθερη διέλευση των συμπολιτών

μας με αναπηρία, που επίσης πρέπει

να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση και

τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.

Για τους εργαζόμενους στις περιο-

χές, συχνούς χρήστες, η συμφωνία

προβλέπει εκπτωτικές χρεώσεις, ανα-

λόγως τον αριθμό των διελεύσεων

ανά μήνα, που φθάνουν σε ποσοστό

50%.

Συγκεκριμένα δημιουργείται ειδικό Εκ-

πτωτικό Πρόγραμμα Εργαζομένων

που θα αφορά τους εργαζόμενους με

σχέση εξαρτημένης εργασίας, οι

οποίοι χρησιμοποιούν καθημερινά τον

αυτοκινητόδρομο, για να μετακινη-

θούν από και προς το χώρο εργασίας

τους, θα εφαρμόζεται ανά ημερολο-

γιακό μήνα και επιπλέον των τυχόν

υφισταμένων εκπτωτικών προγραμμά-

των μηνιαίων διαδρομών, παρέχοντας

πέντε επιπλέον διαδρομές χωρίς την

καταβολή αντιτίμου, αμέσως μετά την

40η μηνιαία διέλευση. 

Παράλληλα, το υπουργείο Υποδομών

και Μεταφορών δρομολογεί  με εντα-

τικούς ρυθμούς τις διαγωνιστικές δια-

δικασίες του Ηλεκτρονικού

Συστήματος Αναλογικής Χρέωσης

Διοδίων. Στις 4 Απριλίου ολοκληρώ-

θηκε η Α Φάση του Διαγωνισμού και

προχωρούν απρόσκοπτα οι διαδικα-

σίες για τη Β’ Φάση.

H ηλεκτρονική φόρμα καταγραφής

των μονίμων κατοίκων στους τέσσερις

δήμους, έχει ήδη αναρτηθεί στο επί-

σημο site του υπουργείου

(www.yme.gr) σε ευκρινές σημείο.

Ελεύθερα διόδια για τους δημότες 

Αχαρνών, Διονύσου, Κηφισιάς και Ωρωπού
Δικαιώθηκαν οι αγώνες των κατοίκων
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Τελικά φαίνεται πως τίποτα δεν είναι  πιο εύθραυστο

από την ικανότητα  του ανθρώπου  να αποδέχεται την

πραγματικότητα.

Αλλά όμως τα ίχνη των μη αρεστών πραγμάτων εξακο-

λουθούν να βιώνονται  στο ασυνείδητο χτίζοντας την έν-

νοια μιας  εκούσιας τυφλότητας.  Η  όποια αυταπάτη

εξακολουθεί όπως και να έχει να είναι άρρηκτα  δεμένη

με την ανθρώπινη ζωή. 

Στο βιβλίο του   ο Clement  Posset   με τίτλο, “Le reel et
son double”, Εssai sur l ΄ illusion, (δοκίμιο περί αυταπά-

της), γράφει σχετικά:  «Δεν αρνούμαι να δω και δεν αμ-
φισβητώ καθόλου το πραγματικό που δεν εμφανίζεται
μπροστά στα δικά μου τα μάτια. Αλλά η συγκατάθεσή
μου σταματά εδώ. Είδα, αποδέχτηκα, αλλά μη μού ζη-
τάτε τίποτε περισσότερο.  Πλην διατηρώ την άποψή μου,
εμμένω στη συμπεριφορά μου σαν να μην είχα δει τί-
ποτα, απολύτως τίποτα  και προφανώς τίποτα από όσα
εσείς τώρα μου λέτε». 

Όλα τα παραπάνω ζωντάνεψαν  στο μυαλό μου, και

ήρθαν σε αντιπαραβολή τώρα που καθημερινά δέχομαι

το σφυροκόπημα από τις κλαψιάρικες ακουστικές μπρο-

σούρες διαμαρτυρίας, τις προβαλλόμενες  στις γυάλινες

οθόνες σε  σπαραξικάρδια  κραυγή, όψιμα  βέβαια ετε-

ροχρονισμένης εκδήλωσης αγάπης για τα “αδέσποτα”

και  τα όσα  άλλα, όντως βασανισμένα  του θεού  πλά-

σματα. 

Φωνές αγανάκτησης πλην χωρίς καν να βαθύνεται στην

ένοχη  γενεσιουργό αιτία, αλλά  εντέχνως να επιλέγεται

η σιωπή, για λόγο που η οξύνοιά σας τώρα επιστρατεύε-

ται να ανακαλύψει.

Στο γυαλί, στην οθόνη,  φάνταζε ο δεμένος όντως απάν-

θρωπα συμπαθητικός παιδικός μας κυρ Μέντιος.  Μα αλή-

θεια λίγο όψιμα δεν μας ήρθε να τον αγαπήσομε; Πώς

σας φαίνεται να συμμεριστούμε τα δεινά του και μάλιστα

τώρα που  ως αγροτικό εργαλείο τελεί υπό κατάργηση,

αλλά και ως είδος οδηγείται στην εξαφάνιση; 

Και μια που γίνεται  και η αναφορά απαξιωτικά μάλιστα

σε  εκείνο το  “ποδαροδέσιμο”,  αλήθεια πώς εσείς  που

όλα τα καταδικάζετε, πώς θα θέλατε να περιορίσει το

ζώο του ο αγρότης στο χωράφι το δικό του, μακριά από

το του γείτονα ή και να το αποτρέψει να λιποταχτήσει

παντελώς;   Μιλάτε συναισθηματικά και μπράβο σας,

χωρίς όμως  να έχετε βιώσει  τη μανία του γαϊδάρου που

όταν θυμώνει και πεισμώνει  γίνεται επικίνδυνος και πε-

ρισσότερο “φονικός” και  μάλιστα όταν είναι άδετος; 

Αφήνομε όμως το γαϊδουράκι στην άκρη και πάμε στα

αλογάκια.

Για τα “αλογάκια” τού στοιχηματικού ιππόδρομου, η

σιωπή έρχεται ως εκ τάφου όσον αφορά το πώς  και αν

βιάζονται αυτά κατά την προετοιμασία  του κέρδους.

Μιλιά προσέτι δεν βγήκε για  τα ‘’αλογάκια’’ των ιππικών

ομίλων. Αλήθεια πώς και με ποιό   ‘’χάδι’’  αυτά εκπαι-

δεύονται  ώστε πειθήνια  με χορευτικά πηδηματάκια  να

υπερίπτανται των εμποδίων και ακροποδητί  και  χορευ-

τικά να  οδηγούν στο βωμό της δόξας  και της προβολής

τους αναβάτες τους και όχι μόνο.

Και μετά  στα στερνά τους, ή και όταν δεν αποδίδουν,

εσχατολογικά τί γράφει η μοίρα τους. Προς “καροποίηση”

όχι βέβαια γιατί τα κάρα σήμερα είναι σε απόσυρση. Τί

μένει λοιπόν. Μα ασφαλώς η “λουκανοποίηση” ή και το

“κρεατάλευρο”, που  μοναχά ο θεός ξέρει τι άλλο μπορεί

να περιέχει. Γιατί όμως επιλεκτικά, η για αυτά άρνηση

ενδιαφέροντος άραγε; 

Ή  και μήπως το διώξιμο του αλόγου  προς το  “αδέ-

σποτο” που βαφτίζεται ως δήθεν ελευθερία και χωρίς

αφέντη στο βουνό, είναι δοξαστικά θεάρεστο;  Και πού

θα πάει και  πώς θα επιζήσει ένα τόσο μεγαλόσωμο ζώο

εν πολλοίς εθισμένο να ζει κάτω από την ανθρώπινη

έστω και ιδιοτελή στοργή; Τελικά ασφαλώς δεν  θα αγε-

λοποιηθεί, δεν θα αγριέψει και πεινασμένο θα διαλύσει

τους καλλιεργημένους αγρούς και τελικά  από φίλος θα

διωχθεί ως  ο μισητός εχθρός. Ημείς και υμείς όλοι

όμως, γιορτάσαμε αυτήν την ελευθερία των αλόγων, και

ως Πόντιοι Πιλάτοι αποστασιοποιηθήκαμε. 

Και ερχόμαστε στα σκυλάκια. Πρώτα  τα δικά μας  τα εκ-

παιδευμένα.  Τα πήραμε και καλώς ως εκπαιδευμένα  για

να μας βολέψουν. Έτσι άλλωστε φροντίσαμε. Πώς όμως

αυτά εκπαιδεύτηκαν,  κανείς δεν μας το αποκαλύπτει.

Μα και εμείς δεν ενδιαφερθήκαμε  να μάθομε ίσως για

να μη συγκινηθούμε  και κλάψομε. 

Μιλάμε για  τα “αδέσποτα”.  Ναι, να τα μαζέψομε σε στά-

νες. Για να τα ευνουχίσομε. Γιατί δεν μαζεύομε και τους

ιδιοκτήτες να τους ευνουχίσομε  αντάμα και μάλιστα

πρωτίστως αυτούς. Αυτοί δεν είναι οι ένοχοι πρωταγω-

νιστές του δράματος; Το γιατί εμείς παραγράφομε τις ευ-

θύνες τους,  δεν καθιστά και εμάς ενόχους;

Αλλά ακόμα και τις βρωμιές στην πόρτα μας πόσο εύ-

κολα δεν τις φορτώνομε στα “αδέσποτα”;  

Μήπως και  δεν βλέπομε κυράδες και κυρίους, αυτούς

τους  κατ’  ευφημισμό ζωόφιλους να καθοδηγούν τα ζώα

τους  από το λουρί στα κατώφλια άντε  και στα πεζοδρό-

μιά μας  για την ανάγκη τους, φονικές πεπονόφλουδες

θα έλεγα. 

Φαίνεται όμως πως και αυτή η συνήθεια εγγράφεται στα

μείον της φυλής. Μα  και βέβαια αφού το επισημαίνει και

ο Πλάτων στην “Πολιτεία” του: «γαρ αί τε  κύνες κατά

την παροιμία», δηλαδή κατά τον αφέντη και το σκυλί.   

Αυτή πάλι η επανάσταση του “αφεντικού” να  μη δέχεται

την νομική υπευθυνότητα του ζώου του, πώς σας φαίνε-

ται. Πράξη ζωοφιλική;

Και μάλιστα όταν οι εξοχές μας και συγκεκριμένα  έξω

από το Λουτράκι, γεμίζουν  μετά από κάθε γιορτή και

κάθε  φθινοπωρινή περίοδο, από εγκαταλελειμμένα σκυ-

λιά ράτσας.  Τα βρίσκει δε αργότερα κανείς άθλια και πει-

νασμένα, συχνά να  τρώνε την κοπριά την απλωμένη

λίπασμα στις ρίζες των λιόδεντρων. Ποτέ και κανείς  αρ-

μόδιος δεν δραστηριοποιήθηκε γι’ αυτό  το κατάντημα.

Αλλά μήπως περιμένομε την καταδίκη την παραδειγμα-

τική για εκείνο το απάνθρωπο βιντεοσκοπημένο βασανι-

στήριο  του μικρού σκύλου,  που ανέβηκε στο διαδίκτυο

με την υπερηφάνεια των τριών υπανθρώπων, δραστών

που μάλιστα αναγνωρίστηκαν! Οι άνδρες απλά έπαιζαν

με το σκυλάκι, δεν το βασάνιζαν, αλλά από  μόνο του γλί-

στρησε και  μισοφονικά αυτοτραυματίστηκε, μας είπαν

σε συλλύπιση οι δικηγόροι τους.

Παραμονές στης Καθαρής Δευτέρας,  η τηλεόραση έδει-

χνε τον πάγκο του ψαρά. Στον πάγκο  ένα μακρόστενο

φιδίσιο ψάρι, χέλι θα ‘τανε ζωντανό, γυρόφερνε σε ένα

σπαραξικάρδιο ψυχορράγημα  για να ξεφύγει. Κάποια

κυρία νεαρή το άγγιξε και αυτό τινάχτηκε. Εκείνη τρό-

μαξε και τινάχτηκε πίσω κι αυτή. Η ομήγυρις του ρωμαϊ-

κού  Κολοσσαίου που ηδονιζόταν χειροκρότησε.  Ο

ψαράς κορδώθηκε για την φρεσκάδα του προϊόντος του.

Μια ερίτιμος κυρία πιο θαρραλέα με τον δάχτυλο τετα-

μένο σαν λόγχη το έψαυσε για να δει αν ακόμα είναι

ζωντανό. Ο πωλητής  ανακουφίστηκε. Το πράμα του ήταν

ακόμη φρέσκο. Το δάχτυλο της κυρίας στο ζούληγμα δεν

είχε αφήσει τον τύπο του. 

Οι ζωοφιλικές οργανώσεις όμως που προφανώς το είδαν

εσίγησαν. Το προσπέρασαν. Απλά αυτό δεν πουλούσε

στο φαίνεσθαι  της ζωοφιλίας τους. 

Η σκηνή αυτή μού έφερε στο νου το αποτρόπαιο θέαμα

που αντίκρισα στις ταβέρνες της λίμνης των Ιωαννίνων

πριν λίγα χρόνια. Σε γυάλινα  βιτρινοκλουβιά  με μισοπε-

θαμένα ψάρια και χέλια αν θυμάμαι στοιβαγμένα ανά-

κατα σε πλήρη συνωστισμό  να πουλούν το

ψυχορράγημά τους. Κάτι σαν  το θέαμα εκείνων των κα-

βουριών με δεμένα τα πόδια τους ή και των αστακών στις

βιτρίνες των ‘’καλών’’ εστιατορίων να  αργοπεθαίνουν

δηλώνοντας με τις επιθανάτιες συσπάσεις τους την φρε-

σκάδα τους. 

Είπαμε ό,τι δεν συγκινεί  ζωοφιλικά παραβλέπεται. 

Όπως  δεν πουλά στο φαίνεσθαι και το μοσχαράκι που

βιώνει τη μοίρα του  εν ορθία στάση στριμωγμένο και ακί-

νητο  για να μην  τύχει και σκληρύνει το φιλετάκι του. 

Και από κοντά η ίδια  τακτική στο ανόσιο κέρδος,  έρχε-

ται  το βίαιο άρμεγμα της αγελάδας, το αφύσικα μακρο-

χρόνιο και μέχρι της  αποστράγγισης του μαστού.  

Δεν μιλώ για τον γνωστό κανιβαλισμό που όπως λέγεται

επικρατεί στα επαγγελματικά ορνιθοτροφεία με τον συ-

νυπάρχοντα συνεχή φωτισμό που  καταργεί τη νύχτα και

επιφέρει την ψυχική διαστροφή  του ζώου. Ούτε για την

υπερβολική και εκ συστήματος προληπτική χρήση των

αντιβιοτικών που τελικά καταλήγουν εκδικητικά στο δικό

μας στομάχι. Εκδικητικά είπα και θυμήθηκα την εκδίκηση

των τρελών αγελάδων, την εκδίκηση της νόσου των που-

λερικών  και κάτι πιο παλιά για τοξίνες από ξενικά κρέ-

ατα.

Αλλά  εδώ θα πρέπει να καταλήξω. Παρεπιπτόντως

σκύλο δικό μου δεν έχω. Τρέφω μόνο  και φροντίζω στον

κήπο μου αδέσποτες γάτες.  Έχω όμως μια πενταμελή

αγέλη  μεγαλόσωμων σκύλων  που με αγκαλιάζει καθώς

με υποδέχεται στο δρόμο μου στο Λουτράκι. Ενα μέρος

της αγέλης, μαζί μου στη φωτογραφία.   

γράφει 

ο γιάννης 

κορναράκης 

του μάνθου

Ζωόφιλοι του 

“φαίνεσθαι”

Ένα πρόβλημα για 

τον πολιτισμό μας
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Ένας κλάδος της πληροφορικής, ο οποίος ασχολείται με

την σχεδίαση και υλοποίηση  υπολογιστικών συστημάτων,

τα οποία μιμούνται «εν μέρει» την ανθρώπινη νοητική  συμ-

περιφορά, ονομάστηκε «τεχνητή νοημοσύνη»!!! 

Ο κλάδος αυτός  περιλαμβάνει τις γνώσεις ενός μείγματος

πολλών συγχρόνων επιστημών, εκτός της πληροφορικής,

όπως  της ψυχολογίας, της φιλοσοφίας, της νευρολογίας,

της γλωσσολογίας, αλλά και τις γνώσεις από επιστήμες

διαφόρων μηχανικών κλάδων, οπότε η συνεργασία όλων

αυτών των ανθρωπίνων γνώσεων να μπορέσει να συμβάλ-

λει στην αποτύπωση της λειτουργίας  του ανθρώπινου μυα-

λού με τις νοητικές του ιδιότητες, σε έναν νέου τύπου

υπολογιστή!!!!

Αυτοί οι υπολογιστές θα μιμούνται στοιχεία της ανθρώπι-

νης εξυπνάδας, όπως την ικανότητα της μάθησης, της προ-

σαρμοστικότητας, της διεξαγωγής συμπερασμάτων, της

κατανόησης απόψεων και θεμάτων, μέχρι και της επίλυσης

προβλημάτων!!!

Η τεχνητή νοημοσύνη διαιρείται στη «συμβολική τεχνητή

νοημοσύνη», που προσπαθεί να εξομοιώσει την ανθρώπινη

νοημοσύνη  “αλγοριθμικά”,  χρησιμοποιώντας σύμβολα και

λογικούς κανόνες υψηλού επιπέδου, και στην «υποσυμβο-

λική τεχνητή νοημοσύνη», που προσπαθεί να αναπαράγει

την ανθρώπινη ευφυϊα, χρησιμοποιώντας στοιχειώδη αριθ-

μητικά μοντέλα, ώστε να μπορούμε να πούμε ότι η σύγ-

χρονη τεχνητή νοημοσύνη αποτελεί ένα από τα πλέον

μαθηματικοποιημένα και ταχέως εξελισσόμενα πεδία της

πληροφορικής!!!

Υπάρχουν πολλές υπερβολές μέχρι και σενάρια καταστρο-

φολογίας, σχετικά με την αυξημένη πρόοδο της επιστημο-

νικής τεχνολογίας, αλλά κάθε είδους καινοτομία στην

ανθρώπινη ζωή, η οποία ερχόταν σε αντιπαράθεση με τους

υπάρχοντες τρόπους διαβίωσης των πληθυσμών, πάντα

είχε  μια αρνητική πλευρά και σε κάθε ευεργετική ανακά-

λυψη  υπήρχε και η κακή χρήση από μερίδα ανθρώπων, επι-

βλαβής ή επιζήμια για όσους έκαναν μη σωστή χρήση και

γενικά κάθε καινούργιο,  όταν εκτοπίζει το αντίστοιχο

παλιό, προκαλεί  αντιπαλότητες  και συγκρούσεις,  μέχρι

την αποκατάσταση της ηρεμίας,  που έρχεται με την συνή-

θεια και με την εκπαίδευση των νεοτέρων ατόμων!

Όταν τα μηχανήματα μπήκαν στη ζωή των ανθρώπων, οι αν-

τιδράσεις ήταν οξύτατες από μέρους των εργατών που θα

έχαναν τις δουλειές τους, αλλά οι επόμενες γενιές έμαθαν

να ζουν με αυτά και να τα πολλαπλασιάζουν και να τα τε-

λειοποιούν, φτάνοντας στη σημερινή πρόοδο!!!

Μια άγνωστη για τους πολλούς λέξη που σχετίζεται με την

σύγχρονη τεχνολογία είναι ή λέξη «αλγόριθμος» που χρη-

σιμοποιείται για να δηλώσει μεθόδους που εφαρμόζονται

για την επίλυση προβλημάτων και ορίζεται με τον συγκε-

κριμένο ορισμό, που σημαίνει μια σειρά ενεργειών, αυ-

στηρά καθορισμένων και εκτελέσιμων σε πεπερασμένο

χρόνο, που στοχεύουν στην επίλυση ενός προβλήματος,

το οποίο πρέπει να ικανοποιεί τα εξής κριτήρια: την είσοδο,

την έξοδο, την καθοριστικότητα, την περατότητα και τέλος

την αποτελεσματικότητα. Και για να το διατυπώσουμε πιο

απλά ο αλγόριθμος είναι ένας μικρός οδηγός για υπολογι-

στές!!

Τα σενάρια  της επιστημονικής φαντασίας στη δημιουργία

κινηματογραφικών ταινιών, αλλά και λογοτεχνικών έργων,

άρχισαν από το 1920 να προετοιμάζουν το κοινό για μια πι-

θανή τεχνολογία με την σύγχρονη μορφή της, η οποία φυ-

σικά διέφερε από την πραγματικότητα!

Οι περισσότεροι επιστήμονες της τεχνητής νοημοσύνης,

θέλουν να κατασκευάσουν πλήρεις μηχανές,  που να μπο-

ρούν να λύσουν προβλήματα οποιουδήποτε τύπου με απο-

δεκτά αποτελέσματα, αν και πολλοί έχουν τη γνώμη ότι η

εξομοίωση ή η προσομοίωση της πραγματικής ευφυίας, ή

η ισχυρή  τεχνητή νοημοσύνη, πρέπει να είναι ο τελικός

στόχος τους!!!

Ο νομπελίστας Αμερικανός μαθηματικός, John Forbes Nash

(Νας), πριν 60 χρόνια, δεν μπόρεσε να δώσει λύση στη θε-

ωρία των παιχνιδιών, που η πρακτική εφαρμογή της είναι

να δίνει λύσεις σε εμπόλεμες καταστάσεις, όπου σκέπτον-

ται και αποφασίζουν πολλοί, αλλά και πώς να διοργανωθεί

μια δημοπρασία, ακόμη και για τα πέναλτυ στο ποδό-

σφαιρο!!! 

Τη λύση στο γρίφο του Νας, έδωσε ο Έλληνας Κων\νος Δα-

σκαλάκης, που αποφοίτησε από το τμήμα των ηλεκτρολό-

γων μηχανικών και μηχανικών υπολογιστών του Εθνικού

Μετσόβιου Πολυτεχνείου, με βαθμό 9,98 στα 10 και  σή-

μερα μεγαλουργεί στην Αμερική, με λαμπρότατη σταδιο-

δρομία. Πρόσφατα (16-1-2018), γέμισε ασφυκτικά την

αίθουσα Τελετών του ΑΠΘ με την διάλεξή του σχετικά με

την εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης, περιγράφοντας το

μέλλον όπως θα είναι την επόμενη πενταετία!!!

Ο διάσημος αυτός επιστήμονας μόλις 37 ετών, απλός,

λιτός, αξιοπρεπής και καταδεχτικός, στη διάλεξή του ανέ-

φερε και τρία πιθανά σενάρια που μπορεί να επικρατήσουν

στην έρευνα για τη τεχνητή νοημοσύνη:

α) το θετικό σενάριο το ονόμασε Wonderland, και λέει ότι

ο άνθρωπος θα κερδίσει την ταλαιπωρία από τις χειρωνα-

κτικές εργασίες και έτσι θα έχει περισσότερο ελεύθερο

χρόνο, αλλά θα έχει κέρδος και το ασφαλιστικό σύστημα,

αφού θα υπάρχουν λιγότεροι εργαζόμενοι για να δίνει συν-

τάξεις!!

β) το δεύτερο σενάριο το ονόμασε Pessiland, και είναι αρ-

νητικό, γιατί όταν η επιστήμη κατακτά τη γενική νοημο-

σύνη, αυτή δεν είναι προσβάσιμη σε όλους παρά μόνο σε

εργαστήρια εταιρειών ή κρατών, που την χρησιμοποιούν για

ιμπεριαλιστική επιρροή!!!

Γ) το τρίτο σενάριο το ονόμασε  Stagnatia και σύμφωνα με

τον καθηγητή έχει και τις περισσότερες πιθανότητες επα-

λήθευσης, γιατί θα επικρατήσει μια σχετική στασιμότητα,

αφού η επιστήμη δεν θα καταφέρει να κάνει το άλμα στη

γενική τεχνητή νοημοσύνη!!!

Ο καθηγητής αναφέρθηκε επίσης σε διλήμματα ηθικής, στα

οποία δεν ήταν δυνατόν να δώσει απαντήσεις, γιατί δεν

υπάρχει ακόμα φιλοσοφική προσέγγιση!!

Δίνοντας ένα παράδειγμα με το τι γίνεται όταν ένα αυτ\το

ρομπότ συναντήσει μπροστά του πεζούς, σταματάει ή τους

πατάει; Τι γίνεται σε περίπτωση που ένα ρομπότ υφίσταται

ρατσιστική επίθεση; Και απάντησε ότι σε λίγες ώρες γίνεται

το ρομπότ ρατσιστής!!

Χαρακτηριστική ήταν η επισήμανση του ομιλητή ότι δεν

έχει καμιά εμπιστοσύνη στους πολιτικούς και είπε ότι εμείς

πρέπει να αποφασίσουμε για το μέλλον στην εποχή της

παγκοσμιοποίησης, εννοώντας προφανώς με το  «εμείς»,

αυτούς που κατέχουν την γνώση!!!   

Όλα αυτά τα άλματα της σημερινής επιστήμης δεν θα μπο-

ρούσαν να γίνουν αν δεν είχαν το ανάλογο θεμέλιο για να

πατήσουν και να αντλήσουν τις πρώτες γνώσεις!!! 

Αυτό λοιπόν το θεμέλιο έχει όνομα και γένος, λέγεται Αρ-

χύτας και ήταν ΕΛΛΗΝΑΣ μαθηματικός, ένας από τους τε-

λευταίους Πυθαγορείους, γεννημένος  στον Τάραντα της

Μεγάλης Ελλάδας,  το 428 π.Χ. και πέθανε σε ναυάγιο

στην Αδριατική θάλασσα το 366 π.Χ. ο οποίος κατασκεύασε

το πρώτο ρομπότ της ανθρωπότητας!!!

Ρομποτική μορφή  όμως ήταν και ο Τάλως, που τον είχε

κάνει δώρο ο Δίας στην Ευρώπη, φεύγοντας από την

Κρήτη,  για να τη φυλάει από κάθε ξένο εισβολέα, και αυτό

έγινε πριν τον πρώτο μεγάλο ανθρώπινο  πολιτισμό στον

κόσμο,  τον Μινωικό πολιτισμό!!!

Ας ευχηθούμε λοιπόν οι σημερινοί επιστήμονες να μη πά-

ρουν μόνο τις γνώσεις από τους προγόνους των Ελλήνων

αλλά και τις ηθικές αρχές τους, όπως το Δελφικό «μέτρον

άριστον»!!!

Φαίδρα 

Φραγκομανώλη - Κοκκόλα

Πυρηνικά στην πόρτα μας!

Πυρηνικό εργοστάσιο στο Ακούγιου, εγκαινίασε η

Τουρκία σε συνεργασία με τη Ρωσία!

Το Ακούγιου βρίσκεται κοντά στην Κύπρο, στην καρ-

διά της Μεσογείου και σε μία ιδιαίτερη σεισμογενή

περιοχή. 

Φανταστείτε ένα ατύχημα, ή ένα ανθρώπινο λάθος ή

μία σεισμική ισχυρή δόνηση! Η καταστροφή θα είναι

καθολική, ανεπανόρθωτη για  το περιβάλλον, για εκα-

τοντάδες εκατομμύρια ανθρώπων και ιδιαίτερα για τη

χώρα μας. Αυτό δεν πρέπει να το αφήσουμε να γίνει.

Πρέπει να ξεσηκωθούμε, να διαδηλώσουμε, να πιέ-

σουμε  να γίνουν προσφυγές προς κάθε κατεύθυνση

σε διεθνή δικαστήρια για να σταματήσει. Αλλιώς θα

γίνει ο εφιάλτης μας...

Η επιστημονική Κοινότητα της Ε.Ε. τί κάνει;;;

Ψέμα και χρήμα ο θεός τους
Έχω σιχαθεί τους πολιτικούς που καθημερινά βγαί-

νουν στα γυάλινα παράθυρα και κάνουν κοκορομα-

χίες, γύρω από τα εθνικά μας θέματα. Όταν οι

Τούρκοι καθημερινά βουΐζουν σαν σφήκες με τα

τουρκικά αεροσκάφη πάνω απ’ τα κεφάλια μας. Σή-

μερα (12.4.18) χάθηκε ένας νέος άνθρωπος, ο σμη-

ναγός Γεώργιος Μπαλταδώλος, πέφτοντας με το

αεοσκάφος του στο βωμό του καθήκοντος, στο καθη-

μερινό κυνήγι των τουρκικών προκλήσεων...  

Η Αγγλία κατηγορεί - χωρίς στοιχεία - τη Ρωσία για

δηλητηρίαση διπλού πράκτορα και οι περισσότερες

χώρες απέλασαν τους Ρώσους διπλωμάτες. 

Η Συρία φλέγεται, σκοτώνονται καθημερινά άμαχοι,

παιδιά δηλητηριάζονται, ένας ολόκληρος λαός εξων-

τώνεται γιατί πληττονται τα αμερικανικά συμφέ-

ροντα!!!

Η Τουρκία κάνει τον πασαδόρο προς όλες τις κατευ-

θύνσεις, και ημείς άδομεν...

Tεχνητή νοημοσύνη!!!

της Αννας Μπουζιάνη

Απ᾽το καρφί 
στο πέταλο  
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Ο ακήρυχτος πόλεμος

στους χριστιανούς

Ναπολέων Λιναρδάτος

Πριν από έναν χρόνο, την Κυριακή των Βαΐων, δύο

χριστιανικές εκκλησίες στην Αίγυπτο έγιναν στόχος

τρομοκρατικών επιθέσεων. Είκοσι επτά χριστιανοί

έχασαν τη ζωή τους στην εκκλησία του Αγίου Γεωρ-

γίου και άλλοι 17 δολοφονήθηκαν στην εκκλησία του

Αγίου Μάρκου. Οι διώξεις και οι γενοκτονίες εναντίον

των χριστιανών το 2017 ήταν οι χειρότερες στην

Ιστορία, σύμφωνα με μελέτη του καθολικού οργανι-

σμού «Aid to the Church in Need». 

Οι χώρες με τις χειρότερες επιδόσεις στην καταπά-

τηση βασικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων ήταν, όπως

ήταν αναμενόμενο, οι μουσουλμανικές της Μέσης

Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής. Ο ένας στους 12

χριστιανούς στον κόσμο υφίσταται κάποιου είδους

δίωξη, που μπορεί ξεκινά από απλή παρενόχληση και

να φτάνει στους βασανισμούς, ακόμα και στη σταύ-

ρωση - κάτι που συνηθίζουν να επιλέγουν ως μέθοδο

βασανισμού και εξόντωσης οι ισλαμιστές. Αν η ανα-

λογία «ένας στους 12» δεν ακούγεται ως μεγάλος

αριθμός, θα ήταν ωφέλιμο να διευκρινίσουμε ότι μι-

λάμε για πάνω από 215.000.000 ανθρώπους.

Σε έρευνα του Pew Research Center είχε αποκαλυ-

φθεί ότι οι χριστιανοί υπόκεινται σε διώξεις σε 130

χώρες του κόσμου, ενώ στις 104 από αυτές τις χώρες

οι διώξεις γίνονται από κυβερνήσεις και επίσημες ορ-

γανώσεις. Μπορεί η χειρότερη περιοχή για τους χρι-

στιανούς να είναι η Μέση Ανατολή, η χειρότερη όμως

χώρα είναι η κομμουνιστική Βόρεια Κορέα, όπου συ-

στηματικά οι χριστιανοί στέλνονται σε στρατόπεδα

συγκέντρωσης, βασανίζονται και εκτελούνται. 

Αν οι διώξεις εναντίον των χριστιανών βρίσκονται σε

ιστορικά υψηλό σημείο, αυτό που κάνει εντύπωση

είναι η εκκωφαντική σιωπή των ΜΜΕ για ένα θέμα το

οποίο αφορά το 1/3 της ανθρωπότητας. Και δεν είναι

μόνο το γεγονός ενός παγκόσμιου φαινομένου που

θα έπρεπε να απασχολήσει τα ΜΜΕ... Τα εγκλήματα

εναντίον των χριστιανών αρχίζουν να παρουσιάζουν

σημαντική αύξηση στην Ευρώπη, την ήπειρο όπου θα

ήταν αναμενόμενο οι χριστιανοί να είναι ασφαλείς. Η

πολιτική ορθότητα καθορίζει τη δημοσιογραφική κά-

λυψη των γεγονότων. Η δημοσίευση των διώξεων θα

χαλούσε το αφήγημα του κακού Ευρωπαίου και του

πάντοτε αγαθού και ταπεινού ξένου.

Σύμφωνα με το κατεστημένο, οι Ευρωπαίοι θα πρέπει

οπωσδήποτε να αποδεχθούν τις τεράστιες μετανα-

στευτικές ροές ως κάτι αναπόφευκτο και αναμφισβή-

τητα θετικό. Το γεγονός ότι η «μεταφορά» της Μέσης

Ανατολής στην Ευρώπη έχει ως αποτέλεσμα να απο-

κτά όλο και περισσότερο η Ευρώπη τα χαρακτηρι-

στικά και τα προβλήματα της Μέσης Ανατολής για

κάποιον λόγο δεν πρέπει καθόλου να μας ανησυχεί... 

Σε γερμανικό τηλεοπτικό δίκτυο ένας Σύρος χριστια-

νός αποκάλυψε τον λόγο που τον έκανε να επιστρέψει

από την Αυστρία στη Συρία, ενώ είχε ήδη ξοδέψει

3.000 €: Οταν έφτασε στην Αυστρία, διαπίστωσε πόσοι

από τους λεγόμενους «πρόσφυγες» ήταν υποστηρι-

κτές και μέλη ακραίων ισλαμικών οργανώσεων και τρο-

μοκρατικών ομάδων. Αποφάσισε, λοιπόν, ότι θα ήταν

πιο ασφαλές γι’ αυτόν να επιστρέψει στη Συρία

Το ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ανήκει στο

Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατό-

μων (ΚΕΘΕΑ) και απευθύνεται σε χρή-

στες εξαρτησιογόνων ουσιών άνω των

21 ετών και τις οικογένειές τους, στο-

χεύοντας στην απεξάρτηση, την εκ-

παίδευση και την κοινωνική

επανένταξη των μελών του.

Οι υπηρεσίες του προγράμματος πα-

ρέχονται δωρεάν και χωρίς λίστες

αναμονής. Η προσέλευση στο πρό-

γραμμα είναι εθελοντική και δεν χορη-

γούνται φαρμακευτικές ή

υποκατάστατες ουσίες για την αντιμε-

τώπιση της εξάρτησης.

Το Συμβουλευτικό Κέντρο Ραφήνας

δημιουργήθηκε από το ΚΕΘΕΑ ΠΑ-

ΡΕΜΒΑΣΗ σε συνεργασία με το Δήμο

Ραφήνας, με στόχο να διευκολυνθεί η

πρόσβαση των ανθρώπων που αντιμε-

τωπίζουν πρόβλημα τοξικο- εξάρτη-

σης και διαμένουν στην Ανατολική

Αττική. 

Το Συμβουλευτικό Κέντρο Ραφήνας

παρέχει υπηρεσίες σε χρήστες εξαρ-

τησιογόνων ουσιών και τις οικογέ-

νειές τους. Παράλληλα υλοποιεί

δράσεις πρόληψης και ενημέρωσης. 

Τα μέσα που χρησιμοποιούνται είναι

τα εξής:

• ατομικά ραντεβού • ατομική και ομα-

δική συμβουλευτική

• ενημερωτικές συναντήσεις με εργα-

ζομένους στο χώρο υγείας (φαρμα-

κεία, κέντρα υγείας, ιατροί)

• ενημερωτικές και συμβουλευτικές

συναντήσεις με δασκάλους, καθηγη-

τές, γονείς

• συνεργασία με πολιτιστικούς οργα-

νισμούς για την ανάπτυξη δημιουργι-

κών δραστηριοτήτων

Το Συμβουλευτικό Κέντρο Ραφήνας

στεγάζεται στη Λεωφ. Μαραθώνος,

στον ξύλινο οικίσκο, στη διασταύρωση

Ραφήνας.  Η λειτουργία του κέντρου

είναι καθημερινή από τις 09:00 –

17:00, εκτός Σαββάτου & Κυριακής. 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 22940 –

79900 και στο 

email ssr@kethea-paremvasi.gr 

www. kethea-paremvasi.gr

www.facebook.com/KETHEAPAREM-

VASI

Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΡΑΦΗΝΑΣ

Η Παγκόσμια Πρωτεύουσα Βιβλίου είναι

μία πρωτοβουλία της UNESCO, του Εκπαι-

δευτικού, Επιστημονικού και Πολιτιστικού

Οργανισμού του ΟΗΕ.

Ξεκίνησε το 2001, μετά από πρόταση της

ισπανικής κυβέρνησης και της Διεθνούς

Συνομοσπονδίας Εκδοτών και η ιδέα προ-

έκυψε μετά από τη μεγάλη αποδοχή που

είχε η καθιέρωση της Παγκόσμιας Ημέρας

Βιβλίου και Πνευματικών Δικαιωμάτων.

Ο τίτλος απονέμεται κάθε χρόνο σε διαφο-

ρετική πόλη και η διοργάνωση διαρκεί από

τις 23 Απριλίου (Παγκόσμια Ημέρα Βιβλίου

και Πνευματικών Δικαιωμάτων) έως τις 22

Απριλίου του επόμενου έτους.

Παγκόσμια πρωτεύουσα 

βιβλίου 2018 η Αθήνα

Από τις 23 Απριλίου 2018 και για ένα

χρόνο (23/4/19), η Αθήνα θα είναι η Παγ-

κόσμια Πρωτεύουσα του Βιβλίου για το

2018. Η ελληνική πρωτεύουσα θα βρεθεί

στο επίκεντρο του παγκόσμιου πολιτιστι-

κού ενδιαφέροντος, με το μήνυμα «Βιβλία
Παντού»!

Συμμετέχουν περισσότερα από
30 ιδρύματα

Για έναν ολόκληρο χρόνο, από τις 23 Απρι-

λίου 2018 έως τις 22 Απριλίου 2019 η

Αθήνα απευθύνει προσκλητήριο στους κα-

τοίκους και στους επισκέπτες της, σε αν-

θρώπους σε κάθε γωνιά της Ελλάδας και

σε όλο τον κόσμο, να απολαύσουν λογο-

τεχνικούς θησαυρούς, να αποκαλύψουν

άγνωστες πολιτιστικές πτυχές της πόλης,

σε περισσότερα από 30 ιδρύματα, ινστι-

τούτα, βιβλιοθήκες, χώρους πολιτισμού

της Αθήνας, στα μεγάλα φεστιβάλ της

πόλης, αλλά και στις μικρές υπαίθριες γω-

νιές της.

Το βιβλίο πάει σε γειτονιές
«Με πυξίδα την εξερεύνηση των πολιτισμών
και την αναγνώριση των λαών, οι διαπολιτι-
στικές δράσεις της διοργάνωσης μας προ-
σκαλούν σε ένα δημιουργικό ταξίδι
παραστάσεων, σεμιναρίων, αφηγήσεων και
συζητήσεων» δήλωνε ο Γιάννης Τροχόπου-

λος, συντονιστής της διοργάνωσης Αθήνα

Παγκόσμια Πρωτεύουσα Βιβλίου 2018.  

σ.σ. η 23η Απριλίου έφτασε. Μας χω-

ρίζουν μόνο δέκα ημέρες, αλλά δεν

έχουμε ακούσει ούτε δει, κάτι να ετοι-

μάζεται. Τουναντίον το βιβλίο - θα

έλεγα - ότι βρίσκεται υπό διωγμό...

Παγκόσμια Ημέρα Βιβλίου

«Αθήνα Παγκόσμια Πρωτεύουσα
Βιβλίου 2018»!



Από τις εκδόσεις Σκαραβαίος ανακοινώθηκε ότι εντός

του μηνός Απριλίου κυκλοφορεί το πασίγνωστο κλα-

σικό έργο του Νικολό Μακιαβέλλι, “Ο ΗΓΕΜΟΝΑΣ”

με την πρωτοποριακή, για τα ελληνικά εκδοτικά 

χρονικά, παράθεση των σχολίων του Ναπολέοντα

Bοναπάρτη!

Ο ΗΓΕΜΟΝΑΣ του Μακιαβέλλι έχει δεχθεί σφοδρές

επικρίσεις, αρκετές φορές υποκριτικά και από ανθρώ-

πους που εκφράζανε φορείς εξουσίας που ακολου-

θούσαν, αν δεν πρωτοπορούσαν στην πρακτική τους,

τις διαπιστώσεις του Μακιαβέλλι, όσον αφορά 

την απόκτηση και διατήρηση της εξουσίας, καθώς

και την τακτική και τους κανόνες που πρέπει να ακο-

λουθεί ο Ηγέτης ενός κράτους και κατ’ επέκταση

κάθε Ηγέτης. Αλλά από πολλούς δέχθηκε πλήρη απο-

δοχή.

Από αρκετούς πάλι επαινέθηκε γιατί προσποιούμενος
ότι διδάσκει τους βασιλείς, έδωσε μεγάλα διδάγματα
στους λαούς (Ζαν – Ζαν Ρουσσό: «Κοινωνικό Συμβό-
λαιο» βιβλ. ΙΙΙ κεφ. 6).

Αντίθετα είναι πολλοί 

εκείνοι που τον χαρακτηρί-

ζουν κυνικό, διεφθαρμένο, αυταρχικό.
Για τους αντικειμενικούς μελετητές είναι απλά 

πραγματιστής. Δεν ηθικολογεί, αν και πολλές φορές

το κάνει πλάγια, ώστε “να πιάσει” και καλύτερα: «Δεν
μπορεί να θεωρηθεί αρετή να σκοτώνεις τους συμπο-
λίτες σου, να προδίδεις τους φίλους σου, να μην
έχεις πίστη, (...) Μ’ αυτά τα μέσα μπορείς ν’ αποκτή-
σεις μιαν εξουσία, αλλά όχι και τη δόξα», γράφει. 

Είναι ουμανιστής και διαπνέεται από δημοκρατικές

τάσεις: «Όταν ο λαός δεν σε θέλει, τα κάστρα δεν
σε σώζουν» ή «ο λαός είναι πιο έντιμος από τους 
άρχοντες, που είναι άπληστοι και πάντα έχουν στόχο
τους να καταπιέζουν, ενώ ο Λαός θέλει μόνο να μην
καταπιέζεται».

Τέλος είναι αναμφισβήτητα πατριώτης που λαχταρά

την ανασύσταση του Ιταλικού κράτους που ήταν τότε

(1513μ.Χ.) διασπασμένο σε πολλά αντιμαχόμενα κρα-

τίδια και ξέφραγο αμπέλι στις ορέξεις των βασιλέων

της Γαλλίας, της Ισπανίας και της Αγίας Ρωμαϊκής Αυ-

τοκρατορίας – που ήταν ...Γερμανική – των τοπικών

αρχόντων, του Πάπα και συμμοριών.

Πάντως είναι και πολλοί εκείνοι – αν δεν είναι καθο-

λική άποψη – που θεωρούν τον Μακιαβέλλι πατέρα
της σύγχρονης πολιτικής επιστήμης.
Σίγουρα ο Μακιαβέλλι «είναι το σύμβολο της καθαρής
πολιτικής πέραν του καλού και του κακού», σύμφωνα

με τον Benedetto Croce.

Ο ρόλος του Ναπολέοντα

Από την άλλη ο Ναπολέων Βοναπάρτης, που είχε τον

ΗΓΕΜΟΝΑ σαν εγκόλπιο και τον είχε μελετήσει πάνω

από τέσσερις φορές - όπως φαίνεται από τις αναφο-

ρές του ιδίου -, στις περιόδους αντίστοιχων αξιωμά-

των του ή καταστάσεων (Στρατηγία, Υπατεία,

Αυτοκρατορία, εξορία στη νήσο Έλβα) επικαιροποιεί

τον ΗΓΕΜΟΝΑ και τον συμπληρώνει προσαρμόζον-

τάς τον ουσιαστικά, στην εποχή μας. Εξ᾽άλλου ο

Ναπολέων, ως ηγέτης και Ηγεμόνας προηγείται από

τους σύγχρονους ηγέτες και ηγεμονεύοντες, μόνο

200 χρόνια, ενώ ο Μακιαβέλλι απέχει μισή χιλιετία.

Μια στοιχειώδης σταχυολόγηση των σχολίων του θα

δείξει πόσο ταυτίζεται αυτός, το “παιδί” της γαλλικής

επανάστασης, με την εποχή μας, του νεοφιλελευθε-

ρισμού και της παγκοσμιοποίησης.

Επικρίνει τον Μακιαβέλλι γιατί λέει «...πόσο αξιέπαι-
νος είναι ο ηγεμόνας που τηρεί τις υποσχέσεις του,
που ζει τίμια και χωρίς να μεταχειρίζεται δόλο...».

Ιδού το αντίστοιχο σχόλιο του Ναπολέοντα, όταν

ήταν ακόμη Στρατηγός: «Ο Μακιαβέλλι θαυμάζοντας
σε τέτοιο βαθμό την “καλή πίστη”, την ειλικρίνεια και
την τιμιότητα, δεν φέρεται πλέον ως ένας πολιτικός»
(κεφ. 18, σχολ.2).

Δηλαδή, στην αυγή της αστικής δημοκρατίας, εθεω-

ρείτο αδιανόητο για έναν πολιτικό να είναι τίμιος,

άδολος και να έχει “καλή πίστη”! Δεν νομίζω να

έχουν βελτιωθεί πολύ τα πράγματα στις πολιτικές αν-

τιλήψεις πολλών, παρά τα περί του αντιθέτου λεγό-

μενα!...

Λέει ο Μακιαβέλλι: «...Όμως (...) οι ηγεμόνες που κα-
τάφεραν μεγάλα πράγματα, δεν έδωσαν σημασία
στην αξιοπιστία, γνωρίζοντας πως να εξαπατούν με
δόλια μέσα, τα μυαλά των ανθρώπων...»
Εδώ ο Ναπολέων ...προσυπογράφει κι επαυξάνει:

«Τέχνη που χρειάζεται να βελτιωθεί κι άλλο», γρά-

φει. Η ...”τέχνη” της εξαπάτησης του λαού!). Κι ο επι-

μελητής των εκδόσεων «Σκαραβαίος» παρατηρεί:

«”Βελτιώνεται” στην εποχή
μας, ιδιαίτερα με την “επικοι-
νωνία”»!

Η “επικοινωνία” είναι μεγάλη τέχνη. Επικοινωνία δεν

είναι μόνο η τηλεόραση, οι εφημερίδες, το WEB, αν

και είναι κυρίως αυτά και δη η τηλεόραση. Είναι το

image, η υποκριτική, η ρητορική, η παραπλάνηση, ο

αντιπερισπασμός, η επιλογή ωραίων λέξεων, γενικής

αναγνωρίσεως και παραδοχής εννοιών, όπως, “δημο-

κρατία”, “ελευθερία”, “φιλελεύθερος”, “ανθρωπισμός”

κ.λπ. με καθαρώς αντίθετο περιεχόμενο, σχεδόν

πάντα!

Λέει, για παράδειγμα, ο Μακιαβέλλι, πως όταν κατα-

κτήσεις μιαν επαρχία (ή κράτος) που ήταν συνηθι-

σμένο να ζει κάτω από έναν ηγεμόνα, δηλαδή

αυταρχικά, μπορείς με μεγαλύτερη ευκολία να την

υποτάξεις! Και ο Ναπολέων σχολιάζει: «Ιδιαίτερα

κυκλοφορεί

ο Ηγεμόνας δεν είναι ένα βιβλίο· είναι Σχολείο!

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

ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ για τα ΑΡΙΘΜΗΜΕΝΑ επετειακά αντίτυπα



O HΓΕΜΟΝΑΣ
του Νικολό Μακιαβέλλι

σχολιασμένος από τον

Ναπολέοντα
Βοναπάρτη

ΕΚΔΟΣΗ ΠΟΛΥΤΕΛΗΣ, χρυσοδερματόδετη
επετειακή – ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗ – αριθμημένη!

όταν λες πως φέρνεις στο λαό την ελευθερία και την
ισότητα»!
Τώρα, στη σύγχρονη εποχή προστίθεται και η κατ’ ευ-

φημισμόν “δημοκρατία” κ.ά., όπως η “ανθρωπιστική
βοήθεια” και η “υπόσχεση της ανάπτυξης!”

Ο Ναπολέων, ως πρωτοπόρος της νεοφιλελεύθερης

παγκοσμιοποίησης έχει τη συνταγή: Δεν θεωρεί ανα-

γκαίες τις σκληρές μεσαιωνικές οδηγίες του Μακια-

βέλλι, οι οποίες στο κάτω – κάτω έχουν πλέον

ξεπεραστεί, αρκεί, όπως λέει, «... να τους έχεις κάνει
να επαναστατήσουν (όπως Λιβύη, Αίγυπτος, Συρία

και παλιότερα άλλες χώρες) και λέγοντάς τους ότι
είναι πάντα ελεύθεροι, τους κρατάς σίγουρα κάτω
από την εξάρτησή σου». Αμφιβάλλει κανείς ότι η

παλιά καλή συνταγή κρατάει την παράδοση;

Σημ.Επιμ.: Το «ελεύθεροι» εντός εισαγωγικών. Η πο-
λιτική της εξαπάτησης καθιερωμένη από τα σπάρ-
γανα ακόμη της αστικής - αντιπροσωπευτικής
δημοκρατίας και υιοθετημένη και εξωραϊσμένη - όχι
πάντα - και στη σύγχρονη εποχή.
«... οι περισσότεροι άνθρωποι δέχονται πιο εύκολα να
γίνουν υποτελείς με κίνητρο κάποια ιδέα παρά με τη
βία». (π.χ. “ευρωπαϊκή ολοκλήρωση”, αντί...), όπως
διατείνεται ο R. Cooper γεν. Διευθυντής του Συμβου-
λίου της Ε.Ε., στο βιβλίο του “Η Διάσπαση των
Εθνών”.

Επετειακή έκδοση

Νομίζουμε ότι όσα είπαμε είναι αρκετά, σαν δείγμα

για την παρουσίαση του βιβλίου. Είναι όμως αναγκαίο

να προσθέσουμε ότι είναι ιδιαίτερα επιμελημένη έκ-

δοση, και η απλή (βιβλιοδεσία) σε χαρτί σαμουά 120

γρ. Και η Συλλεκτική – επετειακή (για τα 50 χρόνια

των εκδόσεων ΣΚΑΡΑΒΑΙΟΣ) δερματόδετη και σε

400 αριθμημένα αντίτυπα και εγγυημένα.

Είναι σημαντικό ότι προλογίζεται από διακεκριμένους

ανθρώπους των γραμμάτων και της πολιτικής. Προ-

λογίζει ο Αντιπρύτανης του Εθνικού & Καποδιστρια-

κού Πανεπιστημίου Αθηνών Ναπολέων Μαραβέγιας,

ενώ τις σκέψεις του για τον Ηγεμόνα εκφράζει – ει-

σαγωγικά – με ιδιαίτερη γλαφυρότητα ο πρ. Πρό-

εδρος της Βουλής Βύρων Πολύδωρας και κλείνει τα

προλεγόμενα ο καθηγητής της Πολιτικής Φιλοσοφίας

Θεόδωρος Γεωργίου.

Οι προεγγραφές για τα συλλεκτικά αριθμημένα αν-

τίτυπα συνεχίζονται μέχρι τέλος Απριλίου.

Τα πρώτα 400 αντίτυπα ΑΡΙΘΜΗΜΕΝΑ και υπογεγραμμένα από τον ιδρυτή των εκδόσεων ΣΚΑΡΑΒΑΙΟΣ Κώστα Βενετσάνο
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Η ΑΞΙΑ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΦΙΛΙΑΣ,

ΟΜΟΝΟΙΑΣ, ΣΥΜΠΝΟΙΑΣ, ΕΝΟΤΗΤΑΣ

«Ἔοικεν δέ καί τάς πόλεις συνέχειν ἡ φιλία, καί
οἱ νοµοθέται µᾶλλον περί αὐτήν σπουδάζειν ἤ
τήν δικαιοσύνην· ἡ γάρ ὁµόνοια ὅµοιόν τι τῇ
φιλίᾳ ἔοικεν εἶναι, ταύτης δέ µάλιστα ἐφίενται
καί τήν στάσιν ἔχθραν οὖσαν µάλιστα ἐξελαύ-
νουσιν. Καί φίλων µέν ὄντων οὐδέν δεῖ δικαιο-
σύνης, δίκαιοι δ᾽ὄντες προσδέονται φιλίας, καί
τῶν δικαίων τό µάλιστα φιλικόν εἶναι δοκεῖ. Οὐ
µόνον δ᾽ἀναγκαῖόν ἐστιν ἀλλά και καλόν».

(Αριστοτέλης, 384-322, “Ηθικά Νικομάχεια” 1155α, 25-29).

(= Φαίνεται ότι η φιλία συνενώνει και τις πόλεις και ότι

απασχολεί τους νομοθέτες περισσότερο απ’ ό,τι η δικαιο-

σύνη· γιατί η ομόνοια μοιάζει να είναι συγγενής με τη φιλία

και αυτήν επιζητούν όσο το δυνατόν περισσότερο, ενώ

προσπαθούν να απομακρύνουν την διχόνοιαν, η οποία

είναι εχθρός της φιλίας. Άλλωστε όταν οι άνθρωποι συν-

δέονται μεταξύ τους με φιλικούς δεσμούς, δεν υφίσταται

ανάγκη δικαιοσύνης, αλλά και αν είναι δίκαιοι, και πάλι

έχουν ανάγκη της φιλίας, και η υπέρτατη δικαιοσύνη φαί-

νεται ότι ευρίσκεται μεταξύ φίλων. Η φιλία δεν είναι μόνο

αναγκαία αλλά και ωραία).

«Ἄνευ γάρ φίλων οὐδείς ἕλοιτ᾽ἄν ζῆν, ἔχων τά
λοιπά ἀγαθά πάντα».

(Αριστοτέλης, 384-322, “Ηθικά Νικομάχεια” 1155α, 3-4).

(= Γιατί κανείς δεν θα ήθελε να ζει χωρίς φίλους, ακόμη

και αν κατείχε όλα τα υπόλοιπα αγαθά).

«Σύν τε δύ᾽ἐρχομένω».

Όταν δύο άνθρωποι βαδίζουν ενωμένοι 

«Σύν τε δύ᾽ἐρχοµένω, καί τε πρό ὅ τοῦ ἐνόησεν
ὅππως κέρδος ἔῃ· µοῦνος δ᾽εἴ πέρ τε νοήσῃ,
ἀλλά τέ οἱ βράσσων τε νόος, λεπτή δέ τε
µῆτις».

(Όμηρος,  “ΙΛΙΑΣ”,  Κ, 224-226).

(= Άμα πηγαίνουν δυο μαζί, ο ένας στοχάζεται πρωτύ-

τερα απ’ τον άλλον, τι είναι το συμφερότερο· ο μονά-

χος, και αν το σκεφτεί, όμως ο νους του είναι

περιορισμένος και η σκέψη του ρηχή).

ΣΧΟΛΙΟ: Ο ανεξάντλητος Όμηρος, ο οποίος μίλησε για

όλα, και που σήμερα η Επιστήμη δε θα ανακαλύψει ούτε

θα προσθέσει κάτι που να μην το έχει πει ο παππούς της

φυλής μας, μας δίδαξε και το γνωστό ρητό «Ἰσχύς ἐν

τῇ ἑνώσει», που εσφαλμένως αποδίδεται για πρώτη

φορά στον Αίσωπο, ο οποίος αρύστηκε τη φράση από

τον Όμηρο.

Ο ιππότης /αρματηλάτης/αρματομάχος Νέστωρ από τη

Γερήνια, που βρίσκεται στο Μεσσηνιακό κόλπο έχει κα-

λέσει συνέλευση/σύσκεψη των πολιτικών και στρατιω-

τικών αρχών των Αχαιών, για να αποφασίσουν, αν θα

φύγουν ή θα πολεμήσουν «ἤ φευγέµεν ἠέ µάχε-
σθαι» το μετέπειτα λακωνικό ηρωικό πρόσταγμα: «ἤ
τάν ἤ ἐπί τᾶς». Εκεί ὁ ἀγαθός βοήν (= βροντολάλος)

Διομήδης, ο γιος του Τυδέα, του απευθύνει τα παρα-

πάνω διδακτικά και διαχρονικά λόγια πως δηλαδή μόνο

η Ενότητα δημιουργεί την Ισχύν «L’ union fait la force».

Μόνο όταν δύο άνθρωποι βαδίζουν ενωμένοι ως μια

γροθιά, καθίστανται ικανότεροι και να εννοούν τα πράγ-

ματα καλύτερα και να ενεργούν πιο κατάλληλα. Διαφο-

ρετικά θα γίνουμε περίγελως των εχθρών μας,  «Μή
χάρµα γενώµεθα δυσµενέεσσιν» (ΙΛΙΑΣ Κ, 193).
Σήμερα, 12-4-2018, που πυκνά σύννεφα ενός γενικευμέ-

νου πολέμου, Γ’ Παγκοσμίου, μαζεύονται απειλητικά

πάνω από τη Μεσόγειο λόγω του εμφυλίου πολέμου στη

Συρία, που τύμπανα πολέμου άρχισαν να ηχούν και οι

σάλπιγγες να βροντούν έχουμε ηθική υποχρέωση ως

ενεργοί πολίτες να αντιδράσουμε, για να μη γίνει ο πλα-

νήτης μας πάλι ένα ολοκαύτωμα, που ίσως θα είναι και

το τελευταίο. Ας αποφύγουμε τον πόλεμο των λόγων και

το παιχνίδι των λέξεων, την Ρητορική του πολέμου που

οδηγεί σε κλιμακούμενες και ανεξέλεγκτες  πολεμικές

επιχειρήσεις και ας θυμηθούμε τα σοφά λόγια των: 

- Κικέρωνα (106-43), Ρωμαίου ρήτορα και πολιτικού

«Inter arma silent leges» (= ανάμεσα στα όπλα/στον

πόλεμο οι νόμοι σιγούν). 

- Νικολό Μακιαβέλλι (1469-1527), Ιταλού διπλωμάτη και

πολιτικού φιλοσόφου: «Ο πόλεμος αρχίζει όταν θέλεις
αλλά δεν τελειώνει όταν θέλεις».

- Γκότφριντ Βίλχελμ Λάιμπνιτς (1646-1716) Γερμανού

φιλοσόφου: «εκείνοι που επικαλούνται την ειρήνη για
να κάνουν πόλεμο, αναμφίβολα δεν σκέπτονται παρά
την ειρήνη των νεκροταφείων».
- Καρλ Χάινριχ Μαρξ (1818-1883), Γερμανού φιλοσό-

φου. «Όταν εκλείψουν οι ανταγωνισμοί ανάμεσα στις
τάξεις κάθε έθνους, τότε η εχθρότητα μεταξύ των
εθνών θα πάρει τέλος».
- Πολύβιου Δημητρακόπουλου (1864-1922), θεατρικού

συγγραφέα: «Αν επιθυμείς την ειρήνη, μη χτυπάς το
τύμπανο ούτε για γιορτή».
- Γουίλ Ντυράν (1885-1981), Αμερικανού ιστορικού και

φιλοσόφου: «Τα τελευταία 3421 χρόνια υπήρξαν μόλις
268 χρόνια δίχως πόλεμο».
- και του υποφαινόμενου: «Η Λογική παύει να ακούγε-
ται, όταν τα τύμπανα του πολέμου αρχίζουν να
ηχούν».
«Αν υπάρξει νικητής μετά τον πυρηνικό πόλεμο,
πράγμα δύσκολο έως αδύνατο, δεν θα υπάρξουν χέρια,
για να μπορέσουν να τον χειροκροτήσουν».
«Ή θα αποτεφρώσουμε τα πυρηνικά όπλα ή αυτά θα
μας αποτεφρώσουν».
Ο Κόνραντ Λόρεντς (1903-1989) ήταν Αυστριακός Ηθολό-

γος, Ζωολόγος και Ορνιθολόγος. Το 1973, χρονιά που πήρε

το Νομπέλ Ιατρικής και Φυσιολογίας εξέδωσε το βιβλίο με

τίτλο: «Τα 8 θανάσιμα αμαρτήματα του πολιτισμού μας».
Σε αυτά αναφέρει τις 8 αιτίες που, κατά τη γνώμη του, οδη-

γούν αναπόδραστα στο τέλος της ανθρωπότητας. Το βιβλίο

κυκλοφορείται από τις εκδόσεις “Θυμάρι”. Ως 8ο αμάρτημα

θεωρεί τα “Πυρηνικά όπλα”. “Η απειλή είναι ευκολότερο

να αποτραπεί. Φτάνει να μη ρίξουμε τη βόμβα. Αν λάβουμε

όμως υπόψη την απίστευτη συλλογική βλακεία της ανθρω-

πότητας, τότε καταλαβαίνουμε ότι ακόμα κι αυτό είναι αρ-

κετά δύσκολο, για να το πετύχουμε”.

Όποιος νομίζει και εκτιμά ότι τα πυρηνικά όπλα θα του

εξασφαλίσουν μια άνετη και πλούσια επιβίωση μετά

από μια πυρηνική αναμέτρηση πλανάται πλάνην οι-

κτράν, γιατί η επιβίωσή του θα είναι οικτρότερη και απ’

αυτή του πρωτόγονου ανθρώπου των σπηλαίων. Και

όσοι νομίζουν και καμαρώνουν πως τα πυρηνικά τους

όπλα ή όπλα μαζικής καταστροφής είναι “ωραία, νέα και

έξυπνα” και μπορούν πολλές φορές να καταστρέψουν

τον πλανήτη τους υπενθυμίζουμε ότι αυτοί θα κατα-

στραφούν μια και μόνο φορά και όλοι εμείς μαζί τους!!!

Το ποίημα «ΤΙ ΘΑ ΚΑΝΩ» της Σουχέιρ Χαμάντ (25/10/

1973) ποιήτριας, συγγραφέως, καλλιτέχνιδας και πολι-

τικής ακτιβίστριας από το Αμμάν της Ιορδανίας, είναι

πολύ διαφωτιστικό για το πώς πρέπει να αντιδράσουμε.

«Δεν θα χορέψω στα τύμπανα του πολέμου σας. 
Δεν θα δανείσω ούτε την ψυχή μου 
ούτε τα κόκκαλά μου στα τύμπανα του πολέμου σας. 
Δε θα χορέψω στο ρυθμό σας.
τον ξέρω αυτό το ρυθμό είναι άψυχος...»

Αν θέλουμε να μην επανέλθουμε στο “θηριωδῶς ζῆν” που

αναφέρει ο Ρήτορας Ισοκράτης στον “Πανηγυρικό” του

λόγο, § 28, θα πρέπει να επικαιροποιήσουμε την προκή-

ρυξη των Αρχαίων Ολυμπιακών Αγώνων, που προϋπο-

θέτει να παύουν οι πολεμικές προετοιμασίες και

επιχειρήσεις καθώς και οι κάθε είδους εχθροπραξίες.

Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΕΚΕΧΕΙΡΙΑΣ ΚΑΙ

Η ΑΜΕΣΗ ΕΠΑΝΑΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ

Η λέξη παράγεται από το ἔχειν + τάς χεῖρας = ἐχε-χει-

ρίας και με ανομοίωση του δασέος φθόγγου χ σε ψιλό

κ ἐκε-χειρία = το να συγκρατεί κανείς τα χέρια του, να

μη συμμετέχει/να απέχει των εχθροπραξιών, των πολε-

μικών επιχειρήσεων, ολιγοχρόνια αναστολή των ενό-

πλων εχθρικών συρράξεων με αμοιβαία συμφωνία των

εμπολέμων δυνάμεων για ένα συγκεκριμένο σκοπό. 

Η Ολυμπιακή Εκεχειρία συνέβαλε στην ενότητα των Ελ-

λήνων, στην Εθνική Συμφιλίωση, στη γεφύρωση των δια-

φορών και στην απόκτηση Ενιαίας Εθνικής Συνείδησης. 

«Μακάριοι οι Εἰρηνοποιοί», “Εἰρήνη ὑμῖν”.
Επομένως το διδακτικό μήνυμα είναι ένα: «ἔχειν τάς
χεῖρας καί οὐχί αἴρειν τάς χεῖρας κατ᾽ἀλλήλων»
(= Να μη σηκώνει ο ένας τα χέρια του επάνω στον

άλλον, αλλά να δίνει τα χέρια).

Πέτρος Ιωαννίδης

Καθηγητής φιλόλογος

* Ἀντιφίλησις ἤ Ἀντιφιλία· αριστοτελικοί όροι από τα “Ηθικά

Νικομάχεια”, βιβλίο 8ο κεφ. “Περί Φιλίας”, 1155b, 32 και

1156α, 10. Παράγεται από το ρήμα  ἀντιφιλέω-ῶ
= ανταγαπώ, ασπάζομαι αμοιβαίως, τό ἀντιφιλεῖν = τό ἀμοι-

βαίως ἀγαπᾶν καί ἀγαπᾶσθαι. Άρα σημαίνει αμοιβαία φιλία,

στοργή, ανταπόδοση φιλίας, ανταπόκριση στην φιλία με την

οποία με περιβάλλουν, αμοιβαιότητα φιλικών συναισθημάτων.

Ο δεύτερος όρος υπάρχει και στα “Ηθικά Ευδήμεια”, βιβλίο 8ο,

κεφ. “Περί Φιλίας”, όπου εξετάζεται η κοινωνική σημασία της

Φιλίας. «Φανερόν δ᾽ἐκ τούτων ὅτι ἡ πρώτη φιλία, ἡ τῶν
ἀγαθῶν, ἐστίν ἀντιφιλία καί ἀντιπροαίρεσις πρός ἀλλήλους»
(απόσπασμα από τα “Ηθικά Ευδήμεια”, 1236b, 2-4) το οποίο ση-

μαίνει «Φανερό λοιπόν απ’ αυτά καθίσταται ότι η πρώτη/ τέλεια/

ιδανική φιλία, η φιλία των εναρέτων, είναι αντιφιλία (αμοιβαι-

ότητα φιλίας) και αντιπροαίρεση, ήτοι ελεύθερη εκλογή των μεν

από τους δε. Η “πρώτη φιλία”, είναι η φιλία του ενάρετου με τον

ενάρετον, του ανθρώπου με τον συνάνθρωπό του. Δεν αποτελεί

πλέον μέσον αλλά είναι Αυτοσκοπός. 

* Μισοφιλία ή Μισοφίλησις: νεόδμητη λέξη σχηματισθείσα από

εμένα. Παράγεται από το επίθετο μισόφιλος = ο μισών τους φί-

λους, που υπάρχει στον ρήτορα - ιστορικό Αναξιμένη στο έργο

του “Ρητορική τέχνη ή Ρητορική προς Αλέξανδρον» κεφ. 36, 5,

8. Η αποστροφή, η απέχθεια, η αντιπάθεια, η εμπάθεια, η αμάχη

προς τους φίλους.

Αφιερώνεται στον ήρωα Σμηναγό Γεώργιο Μπαλτα-

δώρο, που “έπεσε” στο βωμό του καθήκοντος.

ΕΤΥΜΟΛΟΓΩ ΑΡΑ ΥΠΑΡΧΩ

«ἄπιτε»!
Ἐξ Ἀντιφιλήσεως*

ἄρχεσθαι
&

Μισοφιλίας*  
παύεσθαι
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Τη μοναδική εμπειρία του ταξιδιού στο νότιο

ημισφαίριο και δη στη Μελβούρνη της Αυ-

στραλίας βίωσαν 22 μαθητές και 3 εκπαιδευ-

τικοί του 1ου Γυμνασίου Βούλας κατά το

διάστημα 11-21 Μαρτίου 2018. Το ταξίδι

πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της αδελφο-

ποίησης του σχολείου με το Alphington

Grammar School και αποτελεί την κορυφαία

στιγμή της τετραετούς συνεργασίας των δύο

σχολείων. 

Αρχηγός της εκπαιδευτικής εκδρομής ήταν η

Δρ. Κασκαντάμη Μαρία, Διευθύντρια του 1ου

Γυμνασίου Βούλας και συνοδοί η Ιωάννα Γαρ-

δίκη, Υποδιευθύντρια και η Αγγελική Μεθο-

δίου, Καθηγήτρια Αγγλικής Γλώσσας. 

Το πρόγραμμα σχεδιάστηκε με τη συνεργα-

σία της Δρ. Βίβιαν Νίκου, Διευθύντριας του

Alphington Grammar School και της Χριστίνας

Δεσποτέρη, μέλους της Επιτροπής Μνήμης

Λήμνος – Καλλίπολη και της Κεντρικής Επι-

τροπής Αδελφοποίησης Αυστραλίας, η οποία

είναι αυτή που έφερε σε επικοινωνία τα δύο

σχολεία.

Το πρόγραμμα ήταν πολύ πλούσιο και συν-

δύαζε τα αξιοθέατα της πόλης και της

φύσης, αλλά και την επαφή με τους μαθητές

του Alphington Grammar School και τους Έλ-

ληνες της Μελβούρνης.

Οι μαθητές ξεναγήθηκαν στη Βουλή της Βι-

κτώριας από βουλευτές ελληνικής καταγω-

γής. Έγιναν δεκτοί με ιδιαίτερη θέρμη από

την Ελληνική Κοινότητα Μελβούρνης και τον

Πρόεδρό της Βασίλη Παπαστεργιάδη, επι-

σκέφθηκαν το μνημείο Μνήμης Λήμνου –

Καλλίπολης αφιερωμένο στους νεκρούς Αυ-

στραλούς και Νεοζηλανδούς Στρατιώτες που

σκοτώθηκαν στη μάχη της Καλλίπολης το

1915, καθώς και το Μνημείο των Πεσόντων

Αυστραλών Στρατιωτών. 

Γνώρισαν τη φύση της περιοχής κάνοντας

βόλτα στο βουνό με το γραφικό τρενάκι και

ακολουθώντας το «Μεγάλο Δρόμο του Ωκεα-

νού» δίπλα στις ακτές του Ινδικού, συμμετεί-

χαν σε ποικίλες δραστηριότητες μαζί με τους

Έλληνες μαθητές του «αδελφού» σχολείου Al-

phington Grammar School και πήραν μέρος

στην καμπάνια των Ελλήνων της Αυστραλίας

«Μιλάμε ελληνικά τον Μάρτιο».

«Φιλοξενηθήκαν» από τον επίσκοπο Δέρβης

κ. Ιεζεκιήλ, την Ποντιακή Εστία Μελβούρνης,

την Ελληνική Κοινότητα του Dandenong και

το Αυστραλιανό Ινστιτούτο Μακεδονικών

Σπουδών.

Οι Έλληνες της Αυστραλίας ζήτησαν από

τους μαθητές του 1ου Γυμνασίου Βούλας να

μεταφέρουν το μήνυμα ότι δεν ξεχνούν την

πατρίδα, νοιάζονται γι΄ αυτήν και προσπα-

θούν να διατηρήσουν την ελληνική τους ταυ-

τότητα. 

Περισσότερα blogs.sch.gr/voulamelbourne 

Mια “δυνατή” εμπειρία για τους μαθητές

του 1ου Γυμνασίου Βούλας

Ταξίδι αδελφοποίησης στην Αυστραλία

Οι μαθητές ακολούθησαν τον «Μεγάλο Δρόμο του Ωκεανού»

Ξεναγήθηκαν στη Βουλή της Βικτώριας, από βουλευτές ελληνική καταγωγής. 
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του Mιχαήλ Στυλιανού

Ο  Ουίνστον Τσώρτσιλ, ο αντιπροσωπευτικός αυτός από-
γονος των ανενδοίαστων ΄Αγγλων πειρατών, που έφτια-
ξαν με την λεία και την ναυτική πείρα τους την κάποτε
αυτοκρατορία, συνήθιζε να απολογείται (σε στενό
κύκλο) με την φράση «η αλήθεια είναι τόσο πολύτιμη,
που πρέπει να την προστατεύουν μια λεγεώνα ψέματα.»
Ο ίδιος ξεκίνησε και τον πρώτο Ψυχρό Πόλεμο, με την
βαρύγδουπη ρήση, που εξακόντισε στα ευαίσθητα αυτιά
του Αμερικανού προέδρου Τρούμαν, ότι «ένα σιδηρούν
παραπέτασμα έπεσε και χωρίζει την Ευρώπη» κ.λ.π. –που
αυτήν, όμως, την είχε υποκλέψει από λόγο του υπουρ-
γού προπαγάνδας του Χίτλερ, Τζόζεφ Γκαίμπελς.
Την δόξα του Τσώρτσιλ εζήλωσε ο σημερινός υπουργός
Εξωτερικών Μπόρις Τζόνσον, για να επιβεβαιώσει τον
αφορισμό του Μαρξ, πως η ιστορία επαναλαμβάνεται ως
φάρσα – ή μήπως εξ αιτίας αυτού, αφού προς την φάρσα
καθόρισε την κλίση του η φύση;

Την προηγούμενη εβδομάδα ο επικεφαλής του εθνικού
βρετανικού κέντρου ερευνών χημικού πολέμου, στην
άκρως μυστική στρατιωτική βάση του Πόρτον Ντάουν,
δήλωσε στην τηλεόραση Σκάι Νιους ότι το επιστημονικό
επιτελείο του δεν μπόρεσε να ανακαλύψει στοιχεία που
να συνδέουν την Ρωσία με την τοξική ουσία που χρησι-
μοποιήθηκε στην απόπειρα δολοφονίας του πρώην δι-
πλού πράκτορα Σεργκέι Σκρίπαλ  και της θυγατέρας του.
Ο Γκάρι Έιτκενχεντ επέμεινε, ότι ενώ οι εμπειρογνώμο-
νες ταυτοποίησαν την ουσία ως Α-234 ή «Νόβιτσοκ»,
«δεν εξακρίβωσαν την ακριβή προέλευσή της».
Με αυτήν την τελική διάγνωση  -και μετά από ισχυρότα-
τες κυβερνητικές πιέσεις- η ομάδα επιστημόνων του
Πόρτον Ντάουν –το οποίο απέχει οκτώ χιλιόμετρα από
το Σώλτσμπερυ, θέατρο του δράματος- διεφύλαξαν του-
λάχιστον το επιστημονικό κύρος τους.
Αλλά απέδειξαν και παρέδωσαν – τουλάχιστον στον δη-
μόσιο καγχασμό – τον κ. Μπόρις Τζόνσον, ως αδίστακτο
και αδιάντροπο ψεύτη. Επειδή:
Ο υπουργός των Εξωτερικών της Βρετανίας, σε τηλεο-
πτική συνέντευξή του προ δεκαπενθημέρου, είχε κατη-
γορηματικά δηλώσει ότι για την ενοχή της Ρωσίας τον

είχαν βεβαιώσει οι επιστήμονες του Πόρτον Ντάουν.
Σαρώνει το διαδίκτυο η παρουσίαση αυτής της συνέν-
τευξης στο YouTube, όπου η ανταποκρίτρια του γερμα-
νικού καναλιού Ντώϋτσε Βέλλε ρωτάει τον Μπόρις
Τζόνσον: «Προβάλλετε το επιχείρημα ότι η πηγή αυτού
του νευροτοξικού παράγοντα είναι η Ρωσία. Πως κατορ-
θώσατε να το ανακαλύψετε τόσο γρήγορα; Έχει η Βρε-
τανία δείγματα  αυτής της ουσίας;» Και ο υπεύθυνος
των εξωτερικών σχέσεων της Βρετανίας:
-«Θα είμαι ξεκάθαρος μαζί σας… Όταν κοιτάζετε τα
αποδεικτικά στοιχεία, εννοώ τα πρόσωπα από το Πόρτον
Ντάουν, το εργαστήριο».  
–Εδώ παρεμβαίνει η δημοσιογράφος: «Ώστε αυτοί
έχουν τα δείγματα;»
-«Τα έχουν. Και είναι απολύτως κατηγορηματικοί και
ερώτησα τον άνθρωπο εγώ ο ίδιος. Του είπα, είσαι σίγου-
ρος; Και αυτός μου είπε, “δεν υπάρχει αμφιβολία”»,
απάντησε ο Μπόρις Τζόνσον.

Καλπάζοντας με τον αφηνιασμένο Ροτσινάντε του την
επομένη, ο νέος Βρετανός  ιππότης του Θερβάντες πα-
ρομοίωσε σε δηλώσεις του τον Πούτιν με τον Χίτλερ,
λέγοντας ότι ετοιμάζει προσωπικό θρίαμβο στο Μουν-
τιάλ όπως εκείνος στους Ολυμπιακούς του 1936...
Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου σε σχολιασμό των δηλώ-
σεων του επικεφαλής του Χημικού εργαστηρίου του
Πόρτον Ντάουν, κάλεσε τον Μπόρις Τζόνσον να ζητήσει
συγνώμη.

Από την πλευρά της, η κυβέρνηση της κ. Τερέζας Μέι
προσπαθούσε – την παραμονή της συνόδου του Διε-
θνούς Οργανισμού Απαγόρευσης των Χημικών Όπλων,
που ζήτησε η Ρωσία – να μαζέψει τα σπασμένα, με μιαν
πολύ θολή ανακοίνωση του Υπουργείου των Εξωτερι-
κών, με αυθαίρετους ισχυρισμούς και χωρίς ίχνος απο-
δεικτικού στοιχείου ότι:
«Τα επιστημονικά ευρήματα αποτελούν μέρος μόνο της
εικόνας». Και ότι το κατηγορητήριο κατά της Ρωσίας,
στις δηλώσεις της πρωθυπουργού στην Βουλή, στηρίχ-
θηκε και στη γνώση των βρετανικών υπηρεσιών ότι «η
Ρωσία είχε ερευνήσει μεθόδους χρήσεως και παρήγαγε

μικρή ποσότητα νευροτοξικών ουσιών, ίσως για δολο-
φονίες…». Και ακόμη, «ότι το μητρώο της Ρωσίας είναι
βεβαρημένο με κρατικές δολοφονίες και στοχοποίηση
πρώην Ρώσων πρακτόρων»…

Αλλά  αυτά τα πρόχειρα μαστορέματα, ανασυγκόλλησης
κάποιας αξιοπιστίας δεν πείθουν στο εσωτερικό ούτε το
συνήθως πειθήνιο BBC, του οποίου διπλωματικός σχο-
λιαστής στο πρόγραμμα Newsnight επεσήμανε πως η κυ-
βέρνηση θα κληθεί τώρα να πληρώσει κάποιο κόστος για
τις υπερβολές της στην χρήση του επιχειρήματος «εξαι-
ρετικά πιθανή» για στήριξη της κατηγορίας περί ρωσικής
προέλευσης του νευροτοξικού «όπλου του εγκλήμα-
τος».
Δηλώσεις στελεχών του Εργατικού Κόμματος και έγκυ-
ρων Βρετανών δημοσιολόγων και βροχή μηνυμάτων στο
διαδίκτυο καλούν τώρα τον Μπόρις Τζόνσον να παραι-
τηθεί.
Είναι αναγκαίο να  συνεκτιμηθεί το γεγονός ότι την με-
θεπομένη της εξαπόλυσης επίσημης κυβερνητικής εκ-
στρατείας κατηγοριών εναντίον της Ρωσίας, ο κ.
Γκραιγκ Μάρεϋ, πρώην Βρετανός πρεσβευτής στο Ουζμ-
πεκιστάν, χώρα της Σοβιετικής ΄Ενωσης, όπου κατα-
στράφηκαν μετά την διάλυσή της τα ρωσικά αποθέματα
χημικών όπλων, κάτω από την επίβλεψη Αμερικανών,
έκανε σημαντικές αποκαλύψεις. Είπε μεταξύ άλλων, επι-
καλούμενος εσωτερικές πηγές από το ερευνητικό Κέν-
τρο του Πόρτον και από το Υπουργείο Εξωτερικών και
Κοινοπολιτείας, ότι οι επιστήμονες του Κέντρου ήταν
ανάστατοι και αρνούνταν να ενδώσουν σε φορτικές κυ-
βερνητικές πιέσεις να επιβεβαιώσουν ρωσική προ-
έλευση και ενοχή. Και ότι επιβεβαίωση αυτών των
πιέσεων είχε και από πηγές του ΥΠΕΞ.

Ο κ. Μάρεϋ, που αφιέρωσε δύο τουλάχιστον αποκαλυ-
πτικά άρθρα στην Υπόθεση Σκρίπαλ, είναι διεθνώς γνω-
στός δημοσιολόγος, με ευρύτατο αναγνωστικό κοινό.
Ωστόσο στην σημερινή σύνοδο του Διεθνούς Οργανι-
σμού Απαγόρευσης των Χημικών Όπλων στην Χάγη, η
επιταγή της «Συμμαχικής Αλληλεγγύης» υπερίσχυσε και
πάλι της προσήλωσης «των μελών του Ελεύθερου Κό-
σμου» στην αλήθεια και στη βασική αρχή του δικαίου,
ότι ουδείς ένοχος, με μόνη βάση της απόφασης την
«ισχυρή πιθανότητα» ενοχής: ΄Ετσι, η πλειοψηφία τάχ-
θηκε υπέρ της βρετανικής αντιπρότασης να απορριφθεί
η ρωσική πρόταση για την σύσταση αντιπροσωπευτικής
επιτροπής εμπειρογνωμόνων, με συμμετοχή και της Ρω-
σίας, για την διεξαγωγή αδιάβλητης έρευνας και την
διαλεύκανση της περίφρακτης από τους Βρετανούς
σκοτεινής υπόθεσης Σκρίπαλ. (Τόσο περίφρακτης ώστε
ούτε στον Ρώσο πρόξενο αλλά τους και στους Ρώσους
συγγενείς των Σκρίπαλ, δίνεται άδεια να τους επισκε-
φθούν στο νοσοκομείο.)

Διατρανώθηκε έτσι για δεύτερη φορά μέσα σε ένα εικο-
σαήμερο ότι στην ιεραρχία των Δυτικών αξιών (ΝΑΤΟ-
ΕΕ- Αυστραλία, Καναδάς και συμπληρώματα), πρώτη και
κυρίαρχη θέση έχει πια καταλάβει η παραταξιακή «αλ-
ληλεγγύη», πατώντας στα πτώματα της Αλήθειας, του
Δικαίου και τη Ηθικής. Και ανοίγοντας διάπλατες τις
πύλες στην  ασύδοτη και ανθρωποφάγο πολεμική βία.

Eχεις φαντασία; 

Εχεις κριτική σκέψη;

Είσαι έτοιμος να αντιμετωπίσεις

γρίφους και προβλήματα λογι-

κής; Έχεις τη φαντασία ενός

συγγραφέα; Την τετράγωνη λο-

γική ενός μαθηματικού; Είσαι

πρακτικός όσο ένας μηχανικός;

Έχεις το βάθος σκέψης ενός φι-

λοσόφου; Τη δημιουργικότητα

ενός καλλιτέχνη;

Πόσο γρήγορα και σωστά

μπορείς να πάρεις αποφάσεις; Πόσο σίγουρος

είσαι για τις δυνατότητές σου;
Δέξου την πρόκληση και έλα να το ανακαλύψουμε μαζί!

Σε αυτή την πρόκληση δε θα σε βοηθήσει να θυμάσαι

πράγματα απ’ έξω! Δεν απαιτείται καμία προηγούμενη

γνώση! Χρειάζεται να φέρεις μαζί σου την επιμονή, τη

συγκέντρωση, την κρίση και τη φαντασία σου.

Να θυμάσαι: Δεν υπάρχουν όρια για τον άνθρωπο που

έχει αστείρευτη φαντασία!

Η πρώτη φάση του διαγωνισμού είναι στις 28 Απριλίου

και είναι Δωρεάν!

Αιτήσεις μέχρι 23 Απριλίου.
Λεπτομέρειες: challenge.charismatheia.edu.gr

Επιμορφωτικά σεμινάρια  

για δημοσιογράφους και 

επαγγελματίες  των ΜΜΕ

Το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ) του

Υπουργείου Εσωτερικών, στο πλαίσιο της ανάπτυξης

δράσεων με στόχο την πρόληψη και καταπολέμηση του

σεξισμού και των διακρίσεων σε θέματα ταυτότητας

φύλου και σεξουαλικού προσανατολισμού, διοργανώνει

τέσσερα Επιμορφωτικά Σεμινάρια για γυναίκες και άν-

δρες δημοσιογράφους και επαγγελματίες των ΜΜΕ. 

Τα τέσσερα (4) Σεμινάρια θα έχουν το ίδιο εκπαιδευτικό

περιεχόμενο, είναι διάρκειας εννέα (9) διδακτικών ωρών

το καθένα και η συμμετοχή σε αυτά είναι ΔΩΡΕΑΝ. 

To πρώτο ήδη έχει υλοποιηθεί. Τα επόμενα θα πραγματο-

ποιηθούν στo Μέγαρο της ΕΣΗΕΑ (Ακαδημίας -20- 3ος

όροφος): Παρασκευή 27 Απριλίου 2018, Παρασκευή 4

Μαΐου 2018 και Παρασκευή 25 Μαΐου 2018.  

Κάθε ενδιαφερόμενος/η μπορεί να συμμετάσχει σε ένα

(1) Σεμινάριο. Για δηλώσεις συμμετοχής είναι απαραίτητη

η υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης στο goo.gl/8Y3KEX ή

στην ιστοσελίδα του ΚΕΘΙ (www.kethi.gr)

Οι ενδιαφερόμενες/νοι μπορούν να επικοινωνούν με την

Υπεύθυνη Δικτύωσης και Επικοινωνίας, Ελένη Κατωπόδη

(τηλ. 210-3898046, e-mail: elenikatopodi@kethi.gr: Δευ-

τέρα, Τρίτη και Πέμπτη, 12:00-16:00).

Υποτροφίες από την 
Ακαδημία Αθηνών

Η Ακαδημία Αθηνών έχει προκηρύξει διαγωνισμούς για τη

χορήγηση δώδεκα (12) υποτροφιών, από τα έσοδα των Κλη-

ροδοτημάτων της, στους κλάδους: Θεωρητική Φυσική, Επι-

στήμες του Περιβάλλοντος, Μεταλλειολογία - Εξαγωγική

Μεταλλουργία, Λυρικό Τραγούδι, Κλασική Κιθάρα, Πιάνο, Αρ-

χαία Ελληνική Ιστορία - Κλασική Αρχαιολογία - Ιστορία της

Βενετοκρατίας στον ελληνικό χώρο, Παπυρολογία, Οικονο-

μικές Επιστήμες, Διεθνές Δίκαιο, Αστικό Δίκαιο.

Πληροφορίες  στην ιστοσελίδα της Ακαδημίας Αθηνών:

www.academyofathens.gr (ενότητα «Υποτροφίες»).

Kαι τα Αγγλικά ψέματα έχουν κοντά ποδάρια
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«Stop στις εισαγωγές 

αγροτικών προϊόντων 

τρίτων χωρών

Η βίαιη παγκοσμιοποίηση και ο νέος παγκό-

σμιος καταμερισμός εργασίας που επέφερε,

οδήγησε σε κρίση τον αγροτικό Ευρωπαϊκό

Νότο. Στο πλαίσιο της πάλαι ποτέ ΕΟΚ οι χώρες του Ευρω-

παϊκού Νότου, Ιταλία, Ελλάδα, Ισπανία και Πορτογαλία

καθώς και οι μεσογειακές περιοχές της Γαλλίας αξιοποιών-

τας την Αρχή της Κοινοτικής Προτίμησης που αποτελούσε

θεμέλιο λίθο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (Κ.Α.Π.), δια-

μόρφωσαν ένα συγκεκριμένο παραγωγικό μοντέλο στον

πρωτογενή τομέα που χαρακτηρίστηκε από προστατευτι-

σμό και εγγύηση σε σημαντικό βαθμό του βιοτικού επιπέ-

δου των αγροτικών πληθυσμών μέσω των ευρωπαϊκών

κοινοτικών αγροτικών επιδοτήσεων.

Ταυτόχρονα όμως, η ασφάλεια και ο προστατευτισμός της

Κ.Α.Π. αντί να αξιοποιηθούν για παραγωγική ανασυγκρό-

τηση της υπαίθρου και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας

και παραγωγικότητας της μεσογειακής γεωργίας και κτη-

νοτροφίας, οδήγησαν σε εφησυχασμό και αδράνεια.

Η παγκοσμιοποίηση ανέτρεψε τα δεδομένα καθώς οι βιο-

μηχανικές χώρες του Ευρωπαϊκού σκληρού πυρήνα προ-

κειμένου να έχουν αδασμολόγητη εμπορική πρόσβαση των

βιομηχανικών τους προϊόντων στις αγορές των αναπτυσ-

σόμενων αγροτικών χωρών της Αφρικής και της Ασίας προ-

χώρησαν στην αναμόρφωση της Κ.Α.Π., κατήργησαν την

Αρχή της Κοινοτικής Προτίμησης και επέτρεψαν τις

αθρόες και εν πολλοίς αδασμολόγητες εισαγωγές αγροτι-

κών προϊόντων στην Ε.Ε., διαλύοντας έτσι τον αγροτικό

κόσμο στον Ευρωπαϊκό Νότο. 

Με εργαλείο τις Συμφωνίες Γενικευμένων Δασμολογικών

Προτιμήσεων και τις πολυμερείς Εμπορικές

Συμφωνίες τύπου CETA, TTIP, κ.λπ. εμπεδώ-

θηκε η μαζική “εισβολή” στην Ε.Ε. αγροτικών

και κτηνοτροφικών προϊόντων  τρίτων χωρών.

Κλασσικά παραδείγματα οι αθρόες εισαγωγές

αδασμολόγητου τυνησιακού λαδιού καθώς και

η Συμφωνία Ελευθέρων Συναλλαγών  ΕΕ - Ου-

κρανίας που έχει πλημμυρίσει την Ε.Ε. με τό-

νους γαλακτοκομικών προϊόντων αμφιβόλου

ποιότητας.

Με τις πολιτικές αυτές συσσωρεύονται κέρδη στον Ευρω-

παϊκό Βορρά και διαλύεται η αγροτική οικονομία του Ευ-

ρωπαϊκού Νότου και κυρίως της Ελλάδας, αφού οι

Έλληνες αγρότες πέραν του αυξημένου κόστους παραγω-

γής, του πανάκριβου αγροτικού πετρελαίου, των κόκκινων

δανείων και των παράνομων κατασχέσεων των αγροτικών

επιδοτήσεων έρχονται αντιμέτωποι και με τον αυξημένο

ανταγωνισμό λόγω της απελευθέρωσης των αγορών και

της μαζικής εισαγωγής στην Ε.Ε. πάμφθηνων αγροτικών

προϊόντων από τρίτες χώρες.

Είναι αναγκαίο λοιπόν να σταματήσουν οι αθρόες εισαγω-

γές αγροτικών προϊόντων από τρίτες χώρες καθώς και οι

παράνομες “ελληνοποιήσεις” αγροτικών και κτηνοτροφι-

κών αγαθών και να σταματήσει η έγκριση νέων πολυμερών

συμφωνιών τύπου CETA με τρίτες χώρες. Άλλωστε είναι

γνωστό ότι η CETA συνεπάγεται σοβαρότατες αρνητικές

επιπτώσεις για την ελληνική αγροτική οικονομία μια και

πέραν των άλλων καταργεί την προστασία των Π.Ο.Π.

όπως είναι η φέτα. 

Επιπλέον, πρέπει να γίνουν επενδύσεις αναδιάρθρωσης

υπέρ των αγροτών και κυρίως των νέων αγροτών και της

γυναικείας επιχειρηματικότητας. Πρέπει να παύσουν οι κα-

τασχέσεις των αγροτικών επιδοτήσεων που διαλύουν τον

πρωτογενή τομέα. Οι επιδοτήσεις δίνονται για να στηριχθεί

η παραγωγή και κατά αυτή την έννοια θα έπρεπε να θεω-

ρούνται ακατάσχετες. 

Αυτό επισήμανα και σε πρόσφατη συνάντηση με τον

Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κύριο Βαγ-

γέλη Αποστόλου, στο πλαίσιο σύσκεψης με Έλληνες Ευ-

ρωβουλευτές που έλαβε χώρα στις 16/3/2018. Ειδικότερα,

επισήμανα πως οι αγρότες δεν αντέχουν τη λαίλαπα των

κατασχέσεων στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς

όπου η Εφορία, τα Ασφαλιστικά Ταμεία και οι Τράπεζες βά-

ζουν χέρι στις κατά τα λοιπά ακατάσχετες επιδοτήσεις της

ΕΕ. Για τον λόγο αυτόν πρέπει οι ακατάσχετες επιδοτήσεις

της ΕΕ να κατατίθενται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε ένα ειδικό

ακατάσχετο λογαριασμό κάθε αγρότη και με τον τρόπο

αυτό να διασφαλίζεται ότι οι επιδοτήσεις που λαμβάνουν

οι αγρότες και κτηνοτρόφοι από την ΕΕ θα μπορούν να

αξιοποιούνται παραγωγικά για την επίτευξη των στόχων

για τους οποίους άλλωστε δίδονται οι επιδοτήσεις αυτές

στους δικαιούχους.

Επίσης πρέπει να αποκατασταθεί η ισότητα μεταξύ των

αγροτών της Ε.Ε. Δεν μπορεί ο αγροτικός πληθυσμός των

περισσότερων χωρών της Ε.Ε. να απολαμβάνει ελάχιστους

ή και μηδενικούς φόρους στο αγροτικό πετρέλαιο και την

ενέργεια ενώ την ίδια στιγμή στην Ελλάδα η τρόικα και τα

μνημόνια να επιβάλλουν δυσβάσταχτη αύξηση φόρων στο

αγροτικό πετρέλαιο καθιστώντας την αγροτική παραγωγή

ολοένα και λιγότερο ανταγωνιστική.

Επιπροσθέτως, είναι ύψιστης σημασίας να δοθεί έμφαση

στην ποιοτική γεωργία, την προστασία του περιβάλλοντος,

στην υγεία του καταναλωτή και στην απαγόρευση εισαγω-

γής μεταλλαγμένων τροφίμων καθώς πρέπει να προστα-

τευτεί το δημόσιο αγαθό της υγείας και να εφαρμοστεί

πλήρως η Αρχή της Πρόληψης.

Τέλος, πρέπει να μπει φραγμός στις παράνομες “ελληνο-

ποιήσεις” αμνοεριφίων, πρακτική που κορυφώνεται και εν-

τείνεται ιδιαίτερα τις ημέρες του Πάσχα».

Νότης Μαριάς

Ευρωβουλευτής

O υφυπουργός Εξωτερικών Τέρενς Κουΐκ

βρέθηκε τις ημέρες του Πάσχα στην ...ξε-

χασμένη Ζιμπάμπουε και τον εκεί ελληνι-

σμό, που προσπαθεί να μην ξεχάσει την

ελληνικότητά του, γι’ αυτό και στα αιτήματά

του προβάλλει κυρίως η ανάγκη ενίσχυσης

της ελληνικής γλώσσας και οι παραδοσια-

κές ελληνικές φορεσιές!

«Με το ταξίδι σας αυτό δείξατε ότι τελικά
δεν μας ξεχάσατε. Βλέποντας την Ελλάδα
εδώ, μετά από 31 ολόκληρα χρόνια από την
τελευταία επίσκεψη Έλληνα Υπουργού,
αναπτερώνεται το ηθικό μας. 
Είναι βεβαιότητα ότι εκτός από θέματα του
εδώ Ελληνισμού, θα γίνουν και χρήσιμες δι-
μερείς συναντήσεις, οι οποίες μία φορά έγι-
ναν το 1987 και μετά σταμάτησαν». 
Αυτό τόνισε η Πρόεδρος της Ομοσπονδίας

των Ελλήνων της Ζιμπάμπουε Ελένη Κου-

μίδου, προσφωνώντας στις εγκαταστάσεις

της Ελληνικής Κοινότητας στο Χαράρε, τον

Υφυπουργό Εξωτερικών Τέρενς Κουίκ. 

Στην απάντησή του ο ΥΦΥΠΕΞ αισθάνθηκε

την ανάγκη, και στην Ομογένεια της Ζιμ-

πάμπουε να ζητήσει συγνώμη, για το γεγο-

νός ότι ποτέ δεν την επισκέφθηκε αρμόδιος

Υπουργός για την Διασπορά. Και όπως τό-

νισε χαρακτηριστικά:

«Ήρθε η ώρα τον Ελληνισμό που ζει στις
Υποσαχάριες χώρες, να τον γνωρίσει και η
υπόλοιπη Ομογένεια.
Η Ομογένεια της Αμερικής μιλάει με την
Αυστραλία, η Αυστραλία μιλάει με τον Κα-
ναδά, όλοι μαζί μιλούν με την Ευρώπη,
αλλά κανείς δεν έχει δώσει σημασία μέχρι
σήμερα στους ξεχασμένους Έλληνες της
Αφρικής, με εξαίρεση, σε μικρό ποσοστό,
εκείνους που ζουν στην Αίγυπτο και στην
Νότιο Αφρική.
Αυτό που προτείνω είναι να ανακηρύξουμε
το 2018, το έτος της Ομογένειας της Αφρι-
κής, ώστε να φέρουμε κοντά της τον απαν-
ταχού Ελληνισμό.

Έχω ήδη μιλήσει με Ομογενειακές Οργανώ-
σεις στις άλλες Ηπείρους και έχω εισπράξει
θετική ανταπόκριση, με δράσεις τις οποίες
θα σχεδιάσουμε άμεσα όλοι μαζί».
Στη συνάντηση με τα Προεδρεία των Φο-

ρέων του Ελληνισμού στη Ζιμπάμπουε, που

οργάνωσε ο Πρέσβης της Ελλάδας Γιώρ-

γος Μαρκαντωνάτος, τα αιτήματα που κα-

ταγράφηκαν ήταν τα εξής:

- Ενίσχυση της διδασκαλίας της Ελληνικής

γλώσσας, με αποσπασμένους δασκάλους,

είτε με τη χρήση ψηφιακών Προγραμμάτων.

- Επανέναρξη της δορυφορικής εκπομπής

της ΕΡΤ στις χώρες της Υποσαχάριας Αφρι-

κής, που σταμάτησε το 2013.

- Επανέναρξη φιλοξενίας παιδιών της Ομο-

γένειας στις καλοκαιρινές κατασκηνώσεις

της Γ. Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού.

- Μεσολάβηση της ΓΓΑΕ, προκειμένου Πο-

λιτιστικοί Σύλλογοι της Ελλάδας να στεί-

λουν έστω και μεταχειρισμένες τοπικές

στολές, στον Σύλλογο των Ελληνίδων Κυ-

ριών της Ζιμπάμπουε, προς ενίσχυση του

τμήματος των Ελληνικών Δημοτικών

Χορών.

Ο ΥΦΥΠΕΞ ανήγγειλε ότι ο Υπουργός Παι-

δείας Κώστας Γαβρόλου  και η Υφυπουργός

Παιδείας Μεροπή Τζούφη, μετά από εισή-

γηση του συντονιστή Εκπαίδευσης Αφρικής

Γιώργου Βλάχου, υπέγραψαν να εγκριθεί η

λειτουργία τμήματος Ελληνικής Γλώσσας

στο Μπουλαβάγιο, με την αποστολή και

αποσπασμένου δασκάλου.

Ο Τ. Κουίκ παρακολούθησε την Ακολουθία

της Αναστάσεως στον Μητροπολιτικό Ναό

της Μεταμορφώσεως, χοροστατούντος του

Μητροπολίτη Ζιμπάμπουε και Αγκόλας κ.

Σεραφείμ, με τον οποίο είχε και ιδιαίτερη

συνάντηση στα Γραφεία της Μητρόπολής

του. Επίσης, με τον Σεβασμιότατο κ Σερα-

φείμ και τον πατέρα Γεώργιο επισκέφθηκαν

την Ιεραποστολή στην εκκλησία του Αγίου

Νεκταρίου, όπου περιθάλπονται πάνω από

600 παιδιά με τις οικογένειές τους. 

“Ξεχασμένοι” οι Έλληνες της 

“μακρινής” Ζιμπάμπουε
Ο Υφ. Εξωτερικών Τέρενς Κουΐκ βρέθηκε κοντά τους
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Το ΣτΕ αφαιρεί 

τα στέγαστρα 

καταστημάτων

Tο Συμβούλιο της Επικρατείας για λόγους δημοσίου

συμφέροντος απέρριψε τις αιτήσεις αναστολής επιχει-

ρηματία που εκμεταλλεύεται δύο καταστήματα-καφετέ-

ριες το ένα στην πλατεία Κολωνακίου (πλατεία Φιλικής

Εταιρείας) και το άλλο επί της οδού Τσακάλωφ (Κολω-

νάκι) με τις οποίες ζητούσε να μην αφαιρεθούν τα στέ-

γαστρα-σκιάδες που είχε εγκαταστήσει.

Ειδικότερα, στον επιχειρηματία είχε χορηγηθεί από το

Δήμο Αθηναίων άδεια για την τοποθέτηση σκιαδίων

κ.λπ. επί των κοινοχρήστων χώρων, που του είχαν πα-

ραχωρηθεί για τη λειτουργία των καταστημάτων του

στην Πλατεία Κολωνακίου. Ο Δήμος Αθηναίων έστειλε

ενημερωτική επιστολή στο επιχειρηματία και τον κα-

λούσε εντός μηνός, να αφαιρέσει τα στέγαστρα, κ.λπ.

και σε αντίθετη περίπτωση ο Δήμος θα αφαιρούσε εκεί-

νος τα στεγάστρα και θα του καταλόγιζε την δαπάνη σε

βάρος του.

Κατόπιν αυτού, ο επιχειρηματίας προσέφυγε στο ΣτΕ

και ζητούσε να ανασταλεί προσωρινά η απόφαση του

Δήμου Αθηναίων μέχρι να εκδοθεί απόφαση επί της κυ-

ρίας αίτησης που παράλληλα έχει καταθέσει. Στην αί-

τηση αναστολής επικαλέσθηκε ότι για την αφαίρεση

των στεγάστρων θα επιβαρυνθεί με το ποσό των

100.000 ευρώ και ότι θα υποστεί πρόσθετη οικονομική

ζημία όπως είναι απώλεια εσόδων, λειτουργικών εξό-

δων, κ.λπ.

Το Τμήμα Αναστολών του ΣτΕ με πρόεδρο τον αντιπρό-

εδρο Χρήστο Ράμμο και εισηγήτρια την πάρεδρο Δήμη-

τρα Μαυροπόδη στην υπ΄ αριθμ. 85/2018 απόφασή τους

αφού στάθμισαν αφ’ ενός τους λόγους δημοσίου συμ-

φέροντος, οι οποίοι υπαγόρευσαν την έκδοση των προ-

σβαλλομένων πράξεων του Δήμου Αθηναίων οι οποίες:

«συνίστανται στην ανάγκη διαφύλαξης της ελεύθερης
χρήσης καθώς και στον τερματισμό της διαρκούς αι-
σθητικής υποβάθμισης των κοινόχρηστων χώρων της
πόλης, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η πολεοδομική τους
λειτουργία και η δυνατότητα πληρέστερης απόλαυσής
τους από το κοινό (όπως επιτάσσει το άρθρο 24 παρ. 2
του Συντάγματος), και αφ’ ετέρου την προβαλλόμενη οι-
κονομική βλάβη που θα υποστεί ο επιχειρηματίας από
την αφαίρεση των επίμαχων σκιαδίων και τη διαρρύθ-
μιση του χώρου και την συνακόλουθη προσωρινώς δυ-
σχερή λειτουργία των επιχειρήσεών της έως το πέρας
των σχετικών εργασιών και λαμβάνοντας υπ’ όψιν ότι,
πάντως, οι επιβαλλόμενες με την πρώτη προσβαλλό-
μενη ρυθμίσεις ισχύουν για όλα τα καταστήματα υγει-
ονομικού ενδιαφέροντος και δεν καθιστούν
δυσμενέστερη τη θέση της αιτούσης, κρίνει ότι, ανεξαρ-
τήτως του χαρακτήρα και του μεγέθους της βλάβης, οι
ως άνω λόγοι δημοσίου συμφέροντος επιβάλλουν, σε
κάθε περίπτωση, την απόρριψη της αιτήσεως».

Πηγή: ΑΜΠΕ

σ.σ. Μήπως θα πρέπει και κάποιοι δήμαρχοι παραλιακών

δήμων να επανεξετάσουν τις “πλουσιοπάροχες” άδειες

σε καταστηματάρχες που κλείνουν πλατείες και πεζο-

δρόμια εις βάρος του “δημοσίου συμφέροντος” και της

“υποβάθμισης της περιοχής”;;;

1. Οι Δήμοι, καθώς και οι φο-

ρείς διαχείρισης χώρων (αρθ.

7), των οποίων η διαχείριση

δεν ανήκει στο Υπουργείο

Οικονομικών (Λιμενικά Τα-

μεία, Οργανισμοί Λιμένων

Α.Ε., Ε.Τ.Α.Δ. Α.Ε. κ.λπ.),

όταν παραχωρούν ή εκμι-

σθώνουν σύμφωνα με την

ισχύουσα νομοθεσία, χώρο

αιγιαλού - παραλίας που θε-

ωρείται λουτρική εγκατά-

σταση, κατά την έννοια της

παραγράφου 1 του άρθρου 1,

υποχρεούνται όπως: α) Κατά

τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο,

Αύγουστο και Σεπτέμβριο

και από ώρας 10.30 - 17.30,

να προσλαμβάνουν ικανό

αριθμό ναυαγοσωστών. Κάθε

ναυαγοσώστης ελέγχει

έκταση ακτής σε ακτίνα δια-

κοσίων (200) μέτρων εκατέ-

ρωθεν του βάθρου. Εφόσον

ο υπόχρεος πρέπει να διαθέ-

τει τρεις τουλάχιστον ναυα-

γοσώστες, υποχρεούται να

προσλαμβάνει και έναν  συν-

τονιστή τους.

β) Κατασκευάζουν βάθρο

(παρατηρητήριο) για κάθε

ναυαγοσώστη, κατά τα ειδι-

κότερα οριζόμενα στο άρθρο

9.

γ) Εφοδιάζουν κάθε ναυαγο-

σώστη με ανάλογο εξοπλι-

σμό ο οποίος περιγράφεται

αναλυτικά π.χ.: Μηχανοκί-

νητο επαγγελματικό μικρό

σκάφος, ολικού μήκους του-

λάχιστον 3,30 μέτρων, ιππο-

δύναμης τουλάχιστον των 6

HP, εγγεγραμμένο  κ.λπ.. 

Ο ναυαγωσώστης πρέπει να

διαθέτει Ένδυμα κολύμβη-

σης χρώματος πορτοκαλί,

στο οποίο αναγράφεται η έν-

δειξη ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ -

LIFE GUARD. 11) Καπέλο,

στην εμπρόσθια όψη του

οποίου αναγράφεται η έν-

δειξη ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ και

κάτωθεν αυτής η ένδειξη

LIFE GUARD. 12) Γυαλιά

ηλίου. 13) Πινακίδα, χρώμα-

τος πορτοκαλί, με την έν-

δειξη ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ

και κάτωθεν αυτής την έν-

δειξη FIRST AID, μπλε από-

χρωσης. 14) Ισοθερμικές

κουβέρτες. 15) Καταδυτικό

μαχαίρι. 16) Μάσκα βυθού.

17) Βατραχοπέδιλα. 18) Ση-

μαία Ναυαγοσώστη, χρώμα-

τος πορτοκαλί, διατάσεων

40x80 εκ., με την ένδειξη

ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ και κάτω-

θεν αυτής την ένδειξη LIFE

GUARD, μπλε απόχρωσης.

19) Σημαία χρώματος ερυ-

θρού, ίσων διαστάσεων με

την προηγούμενη, με την έν-

δειξη ΧΩΡΙΣ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗ

και κάτωθεν αυτής την έν-

δειξη NO LIFE GUARD, λευ-

κής απόχρωσης. 20) Κινητό

τηλέφωνο, ο αριθμός κλήσης

του οποίου δημοσιοποιείται,

με μέριμνα του εκμεταλ-

λευόμενου τη λουτρική εγκα-

τάσταση, με κάθε πρόσφορο

μέσο, αναγράφεται σε περίο-

πτη θέση στο βάθρο (παρα-

τηρητήριο) και αναφέρεται

εγγράφως στην τοπική Λιμε-

νική Αρχή. 21) Φορητή μεγα-

φωνική συσκευή (τηλεβόας).

22) Κοινή σφυρίχτρα. 23)

Πράσινη σημαία (Κολυμπάτε

ελεύθερα).  24) Κίτρινη ση-

μαία (Κολυμπάτε με προ-

σοχή). 25) Κόκκινη Σημαία

(Απαγορεύεται η είσοδος

στο νερό). 26) Φορητή συ-

σκευή VHF.

δ) Οι Δήμοι, πέραν των πα-

ραπάνω υποχρεώσεων, οφεί-

λουν επιπλέον [κατά τους

μήνες της περίπτωσης α)] να

διαθέτουν για την περιοχή δι-

καιοδοσίας τους, εφόσον σε

αυτή υφίστανται λουτρικές

εγκαταστάσεις (κατά την έν-

νοια της παραγράφου 1 του

άρθρου 1), ανεξαρτήτως των

φορέων διαχείρισης τους,

ένα μηχανοκίνητο μικρό τα-

χύπλοο σκάφος, εγγεγραμ-

μένο σε Βιβλίο Εγγραφής Μι-

κρών Σκαφών ως επαγγελ-

ματικό, (σημειώνονται οι

προδιαγραφές). 

Πρέπει να είναι εφοδιασμένο

με μόνιμα εγκατεστημένο

προβολέα, καθώς και με VHF

GPS - PLOTER- ΦΟΡΗΤΟ

ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΝΑΥΑΓΟΣΩ-

ΣΤΗ - ΦΟΡΗΤΟ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ.

Στο σκάφος θα επιβαίνουν ο

χειριστής του και ένας ναυα-

γοσώστης, όντες σε ετοιμό-

τητα καθημερινά για παροχή

άμεσης βοήθειας στις υφι-

στάμενες λουτρικές εγκατα-

στάσεις, οι οποίοι και

προσλαμβάνονται από τον

οικείο Δήμο. 

[...] Σε περίπτωση που οι πα-

ραχωρήσεις απλής χρήσης

χώρων σε λουτρική εγκατά-

σταση, διενεργούνται από

τις Περιφερειακές Διευθύν-

σεις  / Αυτοτελή Γραφεία Δη-

μόσιας Περιουσίας,

υπεύθυνοι για την τήρηση

των υποχρεώσεων της παρα-

γράφου 1, είναι αποκλειστικά

οι Δήμοι.

Εφόσον η ναυαγοσωστική

κάλυψη λουτρικής εγκατά-

στασης ανατίθεται, από τους

υπόχρεους της παραγράφου

1, σε νομίμως λειτουργούσα

σχολή ναυαγοσωστικής εκ-

παίδευσης, σύμφωνα με τις

διατάξεις του παρόντος, για

την τήρηση των υποχρεώ-

σεων των περιπτώσεων (α),

(β), (γ), (δ) και (ε) της παρα-

γράφου 1, υπεύθυνη είναι

αποκλειστικά η σχολή αυτή.

“Σχολές ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης, χορήγηση άδειας ναυαγοσώστη, 

Υποχρεωτική πρόσληψη σε οργανωμένες ή μη παραλίες”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Περιφέρεια Αττικής
Νομός Αττικής
Δήμος Ραφήνας-Πικερμίου
Οικονομική Επιτροπή
Τεχνική Υπηρεσία
Α.Μ.:67/2017
CPV:39563000-6
K.A.: 30.7336.08
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.  4182/10-04-2018
Εργο: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΣΗΣ ΚΑΤΑ-
ΠΤΩΣΕΩΝ ΠΡΑΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
ΒΕΛΑΝΙΔΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ-
ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ
Προϋπ.: 119.957 € (με  Φ.Π.Α. 24%)
Πηγή: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Χρήση:  2018

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Η Οικονομική Επιτροπή διακηρύττει
ηλεκτρονικό ανοικτό  διαγωνισμό
με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ-
θρου 27,95§2α,121,117 του
Ν.4412/16 για την ανάδειξη αναδό-
χου για την εκτέλεση του έργου:

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΣΗΣ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ
ΠΡΑΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΛΑΝΙΔΙΑΣ
ΔΗΜΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ
Προϋπ/σμού Δαπάνης 119.957,40
ευρώ (με ΦΠΑ 24 %) 
Ο διαγωνισμός θα γίνει με ηλεκτρο-
νικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας
του ΕΣΗΔΗΣ στη διαδικτυακή πύλη
www.promitheous.gov.gr  του συστή-
ματος σύμφωνα με τις διατάξεις
του Ν4412/16.
Ως ημερομηνία λήξης της προθε-
σμίας υποβολής των προσφορών
ορίζεται η    10-5-2018 ημέρα Πέμ-
πτη και ώρα10:00 (λήξη επιδόσεως
προσφορών) ηλεκτρονικά μέσω της
πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, από
όπου θα αντληθούν όλα τα στοιχεία
της διαδικασίας ανάθεσης
Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονι-
κής αποσφράγισης  των προσφο-
ρών ορίζεται η 15/05/2017 και ωρα
10:00πμ
Στην δημοπρασία γίνονται δεκτές
εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγε-
γραμμένες στο ΜΕΕΠ τάξεως  Α1

καί άνω (άρθρο 59 του Ν.4278/2014
(ΦΕΚ 157/Α/4-8-2014) για έργα
ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ  & Α1 καί άνω (άρθρο
59 του Ν.4278/2014 (ΦΕΚ 157/Α/4-
8-2014) για έργα ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ και
ενώσεις οικονομικών φορέων υπό
τους όρους του άρθρου 19 §2,3 και
4 της διακήρυξης και του άρθρου
79§1ε και 3β του Ν4412/16,  
Η εγγύηση συμμετοχής στην δημο-
πρασία είναι 1.935  ευρώ. και θα
απευθύνεται προς Δήμο Ραφήνας -
Πικερμίου της Περιφέρειας Αττικής
και συντάσσεται με βάση το άρθρο
15 της Διακήρυξης. Και η διάρκεια
ισχύος 6 μηνών.
Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως,
ήτοι έως την 03/05/2018 η αναθέ-
τουσα αρχή παρέχει σε όλους τους
προσφέροντες που συμμετέχουν
στη διαδικασία σύναψης σύμβασης
συμπληρωματικές πληροφορίες
σχετικά με τις προδιαγραφές και
οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογη-
τικά, το αργότερο στις 08/05/2018 

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

“Σχολές ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης, χορήγηση

άδειας ναυαγοσώστη”, είναι πλέον, υποχρεωτική η

πρόσληψη ναυαγοσώστη σε οργανωμένες ή μη παρα-

λίες, με το Προεδρικό Διάταγμα (Π.Δ.) 31/18 (ΦΕΚ

61/04.04.2018 τεύχος Α’) το οποίο σύμφωνα με το

άρθρο 19 αρχίζει να ισχύει ένα μήνα μετά τη δημοσί-

ευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Το π.δ.

23/2000 (Α΄ 18) καταργείται.

Καλόν είναι να γνωρίζουμε κάποιες υποχρεώσεις των

διαχειριστών λουτρικών εγκαταστάσεων για να μπο-

ρούμε να διεκδικούμε δικαιώματά μας ως πολίτες.



ΕΒΔΟΜΗ                                                                                                                                                                                                14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ  2018 -  ΣΕΛΙΔΑ 19

20 ΧΡΟΝΙΑ ΕΒΔΟΜΗ
20 χρόνια αδιάκοπη, παρουσία στα περίπτερα, 

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

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΗΜΑ ΜΟΝΟ ΣΕ 

ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ 

ΕΓΧΩΡΙΑ ΠΡΩΤΗ ΥΛΗ

Το σήμα της ελληνικής σημαίας θα μπαίνει μόνο στα

προϊόντα, των οποίων το γάλα καθώς και τα υπό-

λοιπα γαλακτοκομικά συστατικά έχουν ελληνική

προέλευση, αναφέρει η απόφαση που δημοσιεύτηκε

στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης και υπέγραψε ο

υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Βαγ-

γέλης Αποστόλου (αριθμ. 1710/ 51865/2018, ΦΕΚ

1295/Β/12-4-2018). 

Η επισήμανση της προέλευσης του γάλακτος και του

γάλακτος ως συστατικού στα γαλακτοκομικά προ-

ϊόντα, προσυσκευασμένα ή μη, που αναφέρονται στο

Παράρτημα ΙΙ (βλέπε στο τέλος), είναι υποχρεωτική

και περιλαμβάνει τις εξής ενδείξεις:

α) «χώρα αρμέγματος»: το όνομα της χώρας όπου

έγινε το άρμεγμα,

β) «χώρα επεξεργασίας»: το όνομα της χώρας όπου

έγινε η επεξεργασία του γάλακτος,

γ) «χώρα συσκευασίας»: το όνομα της χώρας όπου

έγινε η συσκευασία του προϊόντος.

Στην περίπτωση των ενδείξεων αυτών αναγράφονται

όλες οι χώρες αναλυτικά, ανεξαρτήτως εάν πρόκειται

για χώρα Ε.Ε. ή εκτός Ε.Ε., ολογράφως ή με το διε-

θνώς αναγνωρισμένο ακρωνύμιό τους.

Στην περίπτωση μίξης γάλακτος, οι χώρες αρμέγμα-

τος,  αναφέρονται με φθίνουσα σειρά ανάλογα με το

ποσοστό πρόσμιξης.

Στην περίπτωση μίξης γάλακτος, ανεξαρτήτως ανα-

λογίας, από χώρες εντός Ε.Ε., οι ενδείξεις, δύνανται

να αποδοθούν ενιαία ως «Προέλευση γάλακτος

εντός ΕΕ», ενώ εάν η μίξη γάλακτος περιλαμβάνει

χώρα εκτός ΕΕ δύναται σύμφωνα με την παρ. 4 του

άρθρου 5 του ν. 4492/2017, οι ενδείξεις να αποδο-

θούν ενιαία «Προέλευση γάλακτος εκτός ΕΕ».

Για τα προϊόντα ΠΟΠ δεν αναγράφεται επιπλέον επι-

σήμανση περί προέλευσης του γάλακτος και ισχύουν

οι ειδικότερες εθνικές και ενωσιακές διατάξεις.

Η αναγραφή των υποχρεωτικών ενδείξεων γίνεται με

τρόπο ανεξίτηλο, στον οποίο περιλαμβάνεται και η

εκτύπωση με τη μορφή inkjet, τουλάχιστον το κύριο

οπτικό πεδίο της συσκευασίας του τελικού προϊόν-

τος.

ZΗΤΟΥΝΤΑΙ

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ  στο  ΖΟΥΜΠΕΡΙ

ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ κοντά στην παραλία  - 25τμ   και

έτερο  90τμ -  επί  του κεντρικού δρόμου ΑΕΡΟ-

ΠΟΡΙΑΣ,  για οποιαδήποτε  χρήση και άδεια υγει-

ονομικού ενδιαφέροντος.   

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ    6931955825.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατάστημα ψιλικών ειδών, εξοπλι-

σμένο, στη Βούλα. Επιχείρηση πολλών χρόνων.

Τηλ. 210 8955.620

ΖΗΤΑΕΙ Κυρία ζητεί εργασία σε ηλικιωμένη κυρία

όχι κατάκοιτη για συντροφιά, περιπάτους και εξωτε-

ρική εργασία, στις περιοχές Βούλας, Βουλιαγμένης,

Βάρης, Βάρκιζας, Λαγονήσι & Σαρωνίδα.

Τιμές προσιτές. Τηλ. 6949630593.

ΑΓΓΕΛΙΕΣ

στα πεταχτά

Παιδικές κατασκηνώσεις 

Αγ. Δημητρίου στη Ραφήνα

H Δημοτική Κατασκήνωση της πόλης του Αγ. Δημη-

τρίου στη Ραφήνα θα ανοίξει τις πόρτες της για

φέτος το Σάββατο 16 Ιουνίου 2018, για 8η συνεχό-

μενη χρονιά.

Οι μικροί κατασκηνωτές και οι μικρές κατασκηνώ-

τριες θα έχουν την ευκαιρία να περάσουν 12 ημέ-

ρες στον φιλόξενο και άρτια εξοπλισμένο

κατασκηνωτικό χώρο της Ραφήνας, όπου με το θε-

ατρικό παιχνίδι, τη μουσική, το χορό, τα εικαστικά,

τις διάφορες αθλητικές δραστηριότητες, τις περι-

βαλλοντικές δράσεις και την καθημερινή επαφή με

τη θάλασσα, θα περάσουν αξέχαστες διακοπές!

Η κατασκήνωση του Δήμου Αγ. Δημητρίου δέχεται

παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών.

Οι αιτήσεις συμμετοχής και τα λοιπά δικαιολογη-

τικά γίνονται δεκτά από Τρίτη 10 Απριλίου έως και

την Παρασκευή 27 Απριλίου 2018 και ώρες 8:00

έως 16:00, στον 1ο όροφο του Κέντρου Δημιουργι-

κής Απασχόλησης (ΚΔΑΠ), Αγ. Κωνσταντίνου &

Ελένης και Παναγοπούλου 2.

Μονώσεις, Υγρασίες παντός είδους

μικρομαστορέματα

O ΜΑΣΤΡΟΠΕΤΡΟΣ 

ΤΗΛ. 6977729300

ΕΝΩΣΗ  ΠΟΛΙΤΩΝ  ΒΟΥΛΑΣ

Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση

Το Δ.Σ. της Ένωσης Πολιτών Βούλας καλεί τα μέλη και

τους φίλους της σε Γενική Συνέλευση, Κυριακή 22 Απρι-

λίου 2018 και ώρα 7 μ.μ., στην Πνευματική Εστία Βούλας

(οδός Αγ. Ιωάννου), με την εξής Ημερήσια Διάταξη:

1. Απολογισμός έτους 2017

2. Ενημέρωση σε τοπικά/δημοτικά θέματα - συζήτηση

3. Ενημέρωση σε υπερτοπικά/εθνικά θέματα -  συζήτηση

4. Άλλα θέματα

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας

Γιάννης Δημητριάδης Δημήτρης Μακρυνικόλας

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 

ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΒΑΡΗΣ

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΝΕΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ

Η Εθελοντική Ομάδα Δασοπροστασίας και Πυρασφάλειας

Βάρης, έχοντας συμπληρώσει 10 χρόνια λειτουργίας,

έργου και συμβολής στην Πολιτική Προστασία και στο Κοι-

νωνικό σύνολο γενικότερα, συνεχίζει και για αυτή τη χρο-

νιά δυναμικά τη δράση της, ενόψει την έναρξης της

αντιπυρικής περιόδου (1η Μαΐου – 31 Οκτωβρίου).

Απευθύνουμε κάλεσμα ενεργοποίησης σε όσους συναν-

θρώπους μας, διαθέτουν αυξημένο πνεύμα αλληλεγγύης

και προθυμίας, συνεργασίας και υπομονής, σε όσους δια-

θέτουν χρόνο, όρεξη και δημιουργική διάθεση, επιδιώκον-

τας να επηρεάζουν τα όσα συμβαίνουν γύρω μας, παρά να

κάθονται απαθείς και παθητικοί, ηλικίας 18-55 ετών, για να

συνεχίσουμε το έργο μας με περισσότερη αποτελεσματι-

κότητα, προσφέροντας όλοι μαζί και ο καθένας με τις

δικές του δυνατότητες.

Οι δραστηριότητες της ομάδας, δεν περιορίζονται μόνο

στον τομέα της Δασοπροστασίας και Δασοπυρόσβεσης

αλλά και σε Κοινωνικές δράσεις που στόχο έχουν την κοι-

νωνική προσφορά, τη δραστηριοποίηση και ευαισθητοποί-

ηση των πολιτών.

Αυτή τη διάθεση προσφοράς από τη μεριά των ανθρώπων,

ανεξαρτήτως φύλου, ηλικίας, θρησκείας, εθνικότητας και

λοιπών προσωπικών χαρακτηριστικών, χρειαζόμαστε για

το έργο  μας.

“Πρέπει εμείς οι ίδιοι να γίνουμε η αλλαγή που θέλουμε
να δούμε” Mahatma Gandhi

Για περαιτέρω πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε την

ιστοσελίδα: www.dasoprostasiavaris.gr. Οι ενδιαφερόμε-

νοι/ες εθελοντές/εθελόντριες , που επιθυμούν να ενταχ-

θούν στην ομάδα, μπορούν να υποβάλουν την αίτηση τους

είτε ηλεκτρονικά είτε στο χώρο του Πυροφυλακείου, κάθε

Δευτέρα 19:00-21:00. Τ: 210 9655 668

e-mail: pyrasfaliavaris@gmail.com

Η Διοικούσα Επιτροπή
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τα χρήσιμα και τ’ αχρείαστα...

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  πρωί & απόγευμα

ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

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

Τρίτη και Παρασκευή απόγευμα

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 ΕΦΗΜΕ-

ΡΕΥΕΙ καθημερινά για ορθοπεδικά περιστατικά.

Γενική εφημερία έχει κάθε τέταρτη ημέρα, από

τις 8 το πρωί έως την επομένη 8η πρωινή. Καλό

είναι πριν πάτε, να ενημερωθείτε τηλεφωνικά

για να μην ταλαιπωρείστε.

ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ: 210 8994.433

ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

KENTPO YΓEIAΣ BAPHΣ -  213 2030.300

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ -  229 904 8340

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ - 2132030800

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ - 2295 052222

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 229 932 0511

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 2106668888

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΡΑΦΗΝΑΣ 2294320011

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΠΑΤΩΝ 21 3203 0900

NOΣOKOMEIO:
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Κέντρο: 213 2163000

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ
Γενικός ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ - ΟΖΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
Χειρουργική: ΜΑΣΤΟΥ - ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ -

ΠΡΩΚΤΟΥ - Λαπαροσκοπική ΚΗΛΩΝ - XOΛΗΣ

Βιορρυθμιστική Ιατρική:  ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ,  

ΑΠΟΤΟΞΙΝΩΣΗ, 

ΑΝΟΣΟΕΝΙΣΧΥΣΗ, ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΟΞΕΩΝ & ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ.

Οζονοθεραπεία: Συστηματική & τοπική (ΑΡΘΡΟΠΑΘΕΙΕΣ, 

ΙΝΟΜΥΑΛΓΙΕΣ, ΝΕΥΡΑΛΓΙΕΣ, ΠΡΟΛΟΘΕΡΑΠΕΙΑ) 

Δέχεται με ραντεβού: 6944558101

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

Τηλ. 2111838124, www.skarlatos-surgeon.gr

Το 1/5 των αναπηριών παγκοσμίως οφείλεται σε ρευ-

ματικά και μυοσκελετικά νοσήματα. Στην Ευρώπη

μόνο, 44 εκατομμύρια εργαζομένων έχουν να αντι-

μετωπίσουν το θέμα της εργασίας και των ρευματι-

κών παθήσεων. 60% των μόνιμων απουσιών από την

εργασία οφείλεται σε αυτές.

Η ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α. στοχεύει στην επίτευξη της επανεκ-

παίδευσης και κατάρτισης των ατόμων με ρευματικά

νοσήματα, όταν πρέπει να αλλάξουν το είδος της ερ-

γασίας τους λόγω του νοσήματός τους, αλλά και σε

άτομα κυρίως άνεργα που νοσούν  να δώσει την ευ-

καιρία να ενταχθούν στην αγορά εργασίας.

Στο πλαίσιο  αυτό η ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α. σε συνεργασία με

το Κέντρο Επιχειρηματικότητας Ανάπτυξης και Και-

νοτομίας και την Joint Group ΚοινΣεπ  πρόκειται να

εκπαιδεύσει τα πρώτα 20 άτομα στις τεχνολογίες

των Social Media and Digital Marketing εντελώς δω-

ρεάν , με σκοπό να αποκτήσουν ένα ακόμα εφόδιο

που θα τους κάνει ανταγωνιστικούς στην αγορά ερ-

γασίας.

Tα πρώτα 20 άτομα θα εκπαιδευτούν σε βασικές δε-

ξιότητες που αφορούν τα παρακάτω:

Digital Marketing and branding

Digital Strategy and Planning

Social Media advertising

Email and Mobile Marketing

Digital Selling Skills - SEM

Τα μαθήματα έχουν διάρκεια 4 συνεχόμενων ημερών

και θα ξεκινήσουν στις 16 Απριλίου με ώρα διεξα-

γωγής τους από τις 10.00 – 2.00.

Για κρατήσεις θέσεων επικοινωνήσετε με την γραμ-

ματεία της ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α. στο τηλ. 210 8847268.

Τα μαθήματα απευθύνονται  αποκλειστικά για τα

μέλη της ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α..

ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α.: Δωρεάν Εκπαίδευση στα Social Media
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Ζητείστε την ΕΒΔΟΜΗ και στα περίπτερα ή διαβάστε τη στο διαδίκτυο www.ebdomi.com

H βουβωνοκήλη αποτελεί τη πιο συχνή μορφή κήλης,

με 1 στους 4 ανθρώπους, κυρίως άνδρες, να εμφανί-

ζουν βουβωνοκήλη στην ενήλικη ζωή τους.

Δεδομένου ότι η βουβωνοκήλη, ιδίως στα αρχικά στά-

δια, μπορεί να μην εμφανίσει συμπτώματα και να μην

ενοχλεί τον ασθενή, είναι σημαντικό να γνωρίζετε

πως πρέπει να γίνει έγκαιρη χειρουργική αντιμετώ-

πιση, για την αποφυγή σοβαρών επιπλοκών.

Η πιο επικίνδυνη επιπλοκή είναι η περίσφιξη, η οποία

θέτει σε κίνδυνο το όργανο που εμπεριέχεται εντός

της κήλης (π.χ. νέκρωση εντέρου).  

Γι’ αυτό το λόγο είναι σημαντικό να μην αμελείτε μία

κήλη που δεν σας ενοχλεί, αλλά αντίθετα να είστε

ενημερωμένοι για το πώς μπορεί να αντιμετωπισθεί

οριστικά και αποτελεσματικά.

Ο Γενικός Χειρουργός Δρ. Χαράλαμπος Σπυρόπου-

λος, μας προσφέρει πολύτιμες πληροφορίες πάνω σε

αυτό το θέμα.

Λαπαροσκοπική Αντιμετώπιση: Η Ιδανική Θεραπεία

Η λαπαροσκοπική αντιμετώπιση της βουβωνοκήλης

είναι ο πλέον αποτελεσματικός τρόπος αντιμετώπι-

σής της. Απαιτεί μόνο 3 μικροτομές, οι οποίες δεν ξε-

περνούν τα 8 χιλιοστά η καθεμία. Μία μικροκάμερα,

το λαπαροσκόπιο, εισάγεται προσεκτικά και συνδέε-

ται με μία οθόνη υψηλής ευκρίνειας ώστε να παρέχει

λεπτομερή και μεγεθυμένη εικόνα της πάσχουσας

περιοχής. Η κήλη ανατάσσεται και τοποθετείται ένα

βιοσυμβατό, μη απορροφήσιμο (ενίοτε και πλήρως

απορροφήσιμο / βιολογικό) πλέγμα στην περιοχή, δη-

μιουργώντας έτσι ένα «καινούρgιο», ισχυρό τοίχωμα.

Εξάλειψη Επιπλοκών

Η λαπαροσκοπική αποκατάσταση της βουβωνοκήλης

έχει σχεδόν μηδαμινά ποσοστά υποτροπής και χρό-

νιου πόνου. Το γεγονός αυτό οφείλεται στην εφαρ-

μογή της εξωπεριτοναϊκής τεχνικής (TEP – Totally

Extraperitoneal Repair), η οποία, όπως αναφέρει ο

Δρ. Χαράλαμπος Σπυρόπουλος, «θεωρείται η πλέον
ασφαλής μέθοδος αποκατάστασης της βουβωνοκή-
λης, με τις λιγότερες πιθανές επιπλοκές, καθώς η
επέμβαση διενεργείται χωρίς επαφή με τα σπλάγχνα
της κοιλίας. Η επέμβαση αποκαθιστά τη φυσιολογική

ανατομία ενισχύοντας το χάσμα και τα αδύναμα κοι-
λιακά τοιχώματα εκεί που πρέπει, δηλαδή εκ των
έσω».

Μοναδικά Πλεονεκτήματα Επέμβασης

Η λαπαροενδοσκοπική τεχνική είναι η πρώτη επιλογή

στην αντιμετώπιση της βουβωνοκήλης, καθώς:

― Διενεργείται μέσω μικροτάτων τομών και επομέ-

νως δεν προκαλεί σημαντική βλάβη στους ιστούς. 

― Είναι πλήρως αναίμακτη.

― Αποφεύγεται η καθήλωση του πλέγματος με υλικά

που μπορεί να προκαλέσουν χρόνια ενόχληση.

― Επιτρέπει την πλήρη αποκατάσταση της φυσιολο-

γικής ανατομίας καθώς και των διπλών βουβωνο-

κηλών διαμέσου των ίδιων μικρών οπών.

― Επιτυγχάνει τη σύγχρονη διόρθωση με το ίδιο

πλέγμα κηλών που μπορεί να συνυπάρχουν αλλά

να μην είχαν αναγνωριστεί προεγχειρητικά.

― Αποφεύγει την κάκωση νεύρων και ευαίσθητων

αγγείων της περιοχής, ιδίως σε σχέση με την αι-

μάτωση των όρχεων στους άνδρες ασθενείς.

― Το μετεγχειρητικό στάδιο μειώνεται σημαντικά και

η ανάρρωση είναι ταχύτατη.

― Έχει άριστο αισθητικό αποτέλεσμα.

Μετά τη Λαπαροσκοπική Αποκατάσταση, όπως σημει-

ώνει ο  Δρ. Χαρ. Σπυρόπουλος, ο ασθενής μπορεί να

εξέλθει του νοσοκομείου ακόμη και την ίδια ημέρα

και να επιστρέψει κανονικά στις καθημερινές του

δραστηριότητες, μέσα σε μόνο λίγες ημέρες. Η πλή-

ρης ανάρρωση του ασθενούς, συμπεριλαμβανομένης

της γυμναστικής και της άσκησης, χρειάζεται το πολύ

1 – 2 εβδομάδες.

Μην επαναπαύεστε όταν η κήλη σας δεν παρουσιάζει

συμπτώματα. Αποφύγετε την εμφάνιση σοβαρών επι-

πλοκών, αντιμετωπίζοντας την κήλη σας όσο το δυ-

νατόν νωρίτερα από τη στιγμή της διάγνωσής της.

Χαράλαμπος Σπυρόπουλος | Γενικός Χειρουργός

MD, PhD, FACS

Διευθυντής Γ’ Χειρουργικής Κλινικής Ιασώ General

Πιστοποιημένο μέλος του Κολεγίου Χειρουργών των

ΗΠΑ και της Ευρωπαϊκής Λαπαροενδοσκοπικής Εται-

ρίας

www.esurgery.gr

Δωρεάν Εξετάσεις 

Μαστογραφίας 

στον Δήμο Μαρκοπούλου

Ο Δήμος Μαρκοπούλου συμμετέχει στο Πρόγραμμα

«Η ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ», σε συνεργασία

με το «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ» για την

πρόληψη και έγκαιρη διάγνωση των κακοηθών

όγκων μαστού και τραχήλου της μήτρας, στις γυναί-

κες που κατοικούν μόνιμα στον Δήμο Μαρκοπού-

λου. Η εξέταση παρατείνειται έως την Παρασκευή

27 Απριλίου 2018. Στόχος του προγράμματος

αυτού, είναι η εξέταση όλων των γυναικών ηλικίας

25 ετών και άνω με τεστ Παπανικολάου και των γυ-

ναικών από 40 ετών και άνω, επιπροσθέτως με μα-

στογραφία. 

Λόγω της μεγάλης συμμετοχής των γυναικών του

Δήμου, (σχεδόν 500) κρίθηκε απαραίτητο και η Μο-

νάδα θα συνεχίσει να βρίσκεται στον αύλειο χώρο

του Ι. Ν. Αγίου Νικολάου Μαρκοπούλου (Χαρ. Νικο-

λάου & Α. Κουμπή, Μαρκόπουλο). 

Οι ενδιαφερόμενες μπορούν να επικοινωνούν έγ-

καιρα, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, με τον Δήμο

Μαρκοπούλου, στο τηλέφωνο 22990 71706 (Τόνια

Μαμούρη), για να προγραμματίσουν το Ραντεβού

τους. 

Σημειώνεται, ότι τόσο τα προσωπικά στοιχεία, που

θα τους ζητηθούν για τη συμμετοχή στις εξετάσεις,

όσο και τα αποτελέσματα αυτών, τηρούνται αυ-

στηρά, υπό όρους πλήρους εχεμύθειας και σεβα-

σμού, των προσωπικών και ιατρικών δεδομένων!

. . . γ ια την υγειά μας

Βουβωνοκήλη: μία συχνή πάθηση που θέλει προσοχή
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Κυριακή του Πάσχα και ο

Γυμναστικός Σύλλογος

Γλυφάδας με τον προπο-

νητή του Γιάννη Περί-

φανο και τους  αθλητές

του βρέθηκαν στο Ρό-

τερνταμ της Ολλανδίας

για τον Διεθνή Μαραθώ-

νιο Δρόμο.

Η αθλήτρια του Γ.Σ. Γλυ-

φάδας, Γκλόρια Πριβιλέ-

τζιο, με 2.38.48

κατέλαβε την 6η θέση

και ταυτόχρονα έπιασε

το όριο(2.42.00) για το

Ευρωπαικό Πρωτάθλημα

του Βερολίνου.

Με νέα ατομικά ρερκόρ

τερμάτισαν τον αγώνα οι

αθλητές:

-ΤΣΙΚΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΣ-

2.35.10

-ΜΠΕΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ -

2.36.08

-ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑ-

ΤΗΣ-3.33.12

Ο ''Γ.Σ.ΓΛΥΦΑΔΑΣ''

στο st. Tammany’s

trail στη Λουϊζιάνα 

Ο Γιώργος Ντούτσουλης

κατάφερε να τερματίσει

τα 50 χλμ στη Λουϊζιάνα,

στον περίφημο st. Tam-

many’s trail μια απίστευτη
διαδρομή μέσα στη φύση

με τα χρώματα του

''Γ.Σ.ΓΛΥΦΑΔΑΣ''

6η στο διεθνή μαραθώμιο Ολλανδίας

η Γκλόρια Πριβιλέτζιο του Γ.Σ. Γλυφάδας

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και η Περιφέρεια Ατ-

τικής συνδιοργανώνουν για πρώτη φορά την Κυριακή 6

Μαΐου 2018 αγώνα δρόμου 5 χιλιομέτρων και περίπατο 2

χιλιομέτρων στο χώρο του Πεδίου του Άρεως με την επω-

νυμία “ΟΠΑ Run”. Η διοργάνωση πραγματοποιείται με την

υποστήριξη του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και

Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ) και του Πανελ-

ληνίου Γυμναστικού Συλλόγου. 

Βασικό στόχο του πρώτου ΟΠΑ Run αποτελεί η προσπάθεια

να δημιουργηθεί μια καινούργια αντίληψη για το ιστορικό

Πεδίο του Άρεως: αυτή ενός χώρου ευχάριστου και φιλικού

προς τον επισκέπτη, φιλόξενου και δημιουργικού για τα

παιδιά και τις οικογένειές τους, ελκυστικού για τους νέους

και τις νέες, αλλά και τους πολίτες της Αθήνας γενικότερα.

Φιλοδοξούν η εκδήλωση αυτή, με τη συμμετοχή του μεγα-

λύτερου δυνατού αριθμού των μελών της ακαδημαϊκής κοι-

νότητας, κυρίως φοιτητών/φοιτητριών και πολιτών, αφενός

να αποτελέσει το έναυσμα για μια νέα ενεργή ζωή του πάρ-

κου, και αφετέρου να παροτρυνθούν οι συμμετέχοντες να

εντάξουν τον αθλητισμό και τον υγιεινό τρόπο ζωής στην

καθημερινότητά τους. Η σύλληψη της ιδέας του ΟΠΑ Run

«ανήκει» σε φοιτητές του Ιδρύματος, οι οποίοι αποτελούν

και την κύρια οργανωτική ομάδα.

Την ημέρα του Αγώνα, την Κυριακή 6 Μαΐου, μετά την ολο-

κλήρωση των απονομών θα ακολουθήσει συναυλία, την

οποία θα «ανοίξει» η Φιλαρμονική του Δήμου Αθηναίων και

θα ακολουθήσουν άλλα γνωστά μουσικά σχήματα. 

Θα βραβευτούν οι 3 πρώτοι άντρες και οι 3 πρώτες γυναί-

κες που θα τερματίσουν στον αγώνα δρόμου των 5χλμ. Οι

παροχές προς όλους τους συμμετέχοντες είναι οι ακόλου-

θες: μπλουζάκι ΟΠΑ Run, αριθμός συμμετοχής, νερό, ανα-

μνηστικό μετάλλιο, σνακ, φύλαξη προσωπικών

αντικειμένων ενώ ειδικά στους δρομείς του Αγώνα των 5

χιλιομέτρων η διοργάνωση παρέχει και υπηρεσία ηλεκτρο-

νικής χρονομέτρησης. Η καταληκτική ημερομηνία για τις

δηλώσεις συμμετοχής ορίζεται η 1η Μαΐου 2018 ή εκτός κι

αν τα εισιτήρια εξαντληθούν νωρίτερα.

Χρυσός Χορηγός του ΟΠΑ Run είναι το Radisson Blu Park

Hotel Athens. Xορηγοί είναι οι: Coca Cola, Αφοί Χαΐτογλου

Μακεδονικός Χαλβάς, Ticketmaster, Μαυρογένης ΑΕ, Think-

ing Cup, Steps Productions, Snaphoto, Εβδόμη.

Περισσότερα: www.aueb.gr/oparun. 

CONTINENTAL-UNIROYAL-BRIDGESTONE-BARUM

 

 

ΟΠΑ Run: Ένας Αγώνας Δρόμου για όλους από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Τουρνουά επιτραπέζιας 

αντισφαίρισης στην Ανάβυσσο

H Ενιαία Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

του Δήμου Σαρωνικού και η Δημοτική Κοινότητα Αναβύσ-

σου διοργανώνουν για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά τουρ-

νουά επιτραπέζιας αντισφαίρισης (πινγκ-πονγκ) για

μαθητές Δημοτικών, Γυμνασίων, Λυκείων και ενήλικες την

Κυριακή 22 Απριλίου 2018 και ώρα 10.30 π.μ. στην αί-

θουσα πολλαπλών εκδηλώσεων του 1ου Δημοτικού Σχο-

λείου Αναβύσσου.

Δηλώστε συμμετοχή στο  τηλ. 22910 41220-22 εσωτ. 362

& 122, μέχρι την Παρασκευή 20/04/2018 και ώρα 14:00 μμ.

(αιτήσεις : bschsaronikos@hotmail.com)
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...στο κύλισμα της μπάλας

SUPER LEAGUE
Νέα όξυνση με αφορμή την έφεση του ΠΑΟΚ

Η σημερινή εκδίκαση της έφεσης του ΠΑΟΚ ενάντια στην

ποινή που του έχει επιβληθεί για τα όσα έγιναν στο διακο-

πέν ντέρμπι με την ΑΕΚ αποτέλεσε την αφορμή για νέα

όξυνση ανάμεσα στις δύο ομάδες. Θυμίζουμε ότι ο «Δικέ-

φαλος του Βορρά», εξαιτίας της εισόδου του ιδιοκτήτη του,

Ιβάν Σαββίδη (ο οποίος μάλιστα οπλοφορούσε), και του τε-

χνικού διευθυντή του, Λιούμπος Μίχελ, στον αγωνιστικό

χώρο της Τούμπας κατά τη διάρκεια του ντέρμπι, τιμωρή-

θηκε με μηδενισμό, αφαίρεση 3 βαθμών από το πρωτά-

θλημα της τρέχουσας σεζόν, -2 βαθμούς από τη νέα σεζόν

και τρεις αγωνιστικές κεκλεισμένων των θυρών.

Ωστόσο, το αίτημα της ΑΕΚ για εξαίρεση του προέδρου της

Επιτροπής Εφέσεων, Δημήτρη Σκουτέρη, έφερε «χαρτοπό-

λεμο» ανακοινώσεων μεταξύ των δύο ΠΑΕ. Η «Ενωση» θε-

ωρεί «πέτρα του σκανδάλου» το ότι η Επιτροπή

ξημερώματα Κυριακής πριν τον αγώνα ΠΑΟΚ - ΑΕΚ δι-

καίωσε εν μέρει τον ΠΑΟΚ για τα γεγονότα στο ντέρμπι

ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός, και το ότι έχει διαταχθεί πειθαρχικός

έλεγχος για την απόφαση αυτή της Επιτροπής. Παράλληλα,

αφήνει υπόνοιες μεροληψίας υπέρ της ΠΑΕ ΠΑΟΚ.

Η τελευταία απάντησε τονίζοντας πως η απόφαση της Επι-

τροπής Εφέσεων επικυρώθηκε και στον τρίτο βαθμό εξέτα-

σης (το διαιτητικό δικαστήριο όπου προσέφυγε ο

Ολυμπιακός), κατηγορώντας την ΠΑΕ ΑΕΚ ότι στοχεύει σε

ένα πρωτάθλημα των δικαστικών αποφάσεων. Με τη σειρά

της η «Ενωση» απάντησε κάνοντας λόγο για απόλυτα στοι-

χειοθετημένο και χωρίς υπόνοιες αίτημα, με βάση τις δια-

τάξεις του Δικονομικού Κανονισμού της ΕΠΟ και του

Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

Ηρθε ο Μαρτίνς για τον Ολυμπιακό
Μετά την επίσημη ανακοίνωση του Ολυμπιακού για συμφω-

νία με τον Πέδρο Μαρτίνς, που θα αναλάβει την ομάδα από

τη νέα σεζόν, ο Πορτογάλος τεχνικός ήρθε χτες στην Ελ-

λάδα, προκειμένου να πάρει την πρώτη «γεύση» από τη νέα

του ομάδα.

Κρίνεται η αποχή στον Παναθηναϊκό
Κρίσιμη θεωρείται η σημερινή μέρα στον Παναθηναϊκό, οι

παίκτες του οποίου εδώ και ένα 48ωρο βρίσκονται σε αποχή

από τις προπονήσεις, εξαιτίας αθέτησης από μεριάς της δι-

οίκησης της υπόσχεσης καταβολής οφειλών σε συγκεκρι-

μένες ημερομηνίες. Χτεσινές πληροφορίες ήθελαν τους

διοικούντες των «πρασίνων» να καταβάλουν σήμερα τελικά

τα χρήματα.

ΡΩΣΙΑ - ΜΟΥΝΤΙΑΛ 2018
Στο επίκεντρο των ενδοϊμπεριαλιστικών αντιθέσεων

Με λιγότερες από 100 μέρες να απομένουν για την έναρξη του

Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου στη Ρωσία, η διοργάνωση

έρχεται σιγά σιγά στο προσκήνιο της ειδησεογραφίας, αλλά - για

άλλη μια φορά - για μη αγωνιστικούς λόγους. Θυμίζουμε ότι τόσο

το Μουντιάλ της Ρωσίας το φετινό καλοκαίρι, όσο και το επόμενο,

στο Κατάρ το 2022, τα τελευταία χρόνια βρέθηκαν στο «μάτι του

κυκλώνα» με αφορμή τα σκάνδαλα διαφθοράς της FIFA και χρη-

ματισμού παραγόντων προκειμένου να μεροληπτήσουν υπέρ των

δύο υποψηφιοτήτων στις σχετικές ψηφοφορίες.

Το Παγκόσμιο Κύπελλο έχει εξελιχθεί σε πρόσφορο έδαφος προ-

κειμένου να εκδηλωθούν υψηλότερου επιπέδου ανταγωνισμοί,

που σχετίζονται με ενδοϊμπεριαλιστικές κόντρες για γεωπολιτικά

ζητήματα και βρίσκονται σε όξυνση αυτήν τη στιγμή. Αφορμή στέ-

κεται η αντιπαράθεση Ρωσίας - Δύσης. Δεν είναι τυχαίο ότι τόσο

το Μουντιάλ της Ρωσίας, όσο και το γενικότερο ζήτημα του απο-

κλεισμού του ρωσικού αθλητισμού τα τελευταία χρόνια από τις

διεθνείς διοργανώσεις λόγω του σκανδάλου ντόπινγκ, ήταν από

τα θέματα πρώτης γραμμής στην προεκλογική εκστρατεία του

Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν, στην οποία γινόταν λόγος για χτύ-

πημα στην ίδια τη Ρωσία.

Στην αντίπερα «όχθη», τα δύο ζητήματα μετατράπηκαν σε «αιχμή

του δόρατος» της κριτικής των αντιπάλων των ρωσικών συμφε-

ρόντων, όπως μαρτυρά για παράδειγμα ο πρωταγωνιστικός ρόλος

της Μεγάλης Βρετανίας στις αποκαλύψεις των σκανδάλων της

FIFA, η οποία εστίασε ιδιαίτερα στην ανάληψη των Μουντιάλ 2018

και 2022 από Ρωσία και Κατάρ. Την ίδια στιγμή, οι διεθνείς Οργα-

νισμοί που διοικούν τον παγκόσμιο αθλητισμό (ΔΟΕ, IAAF, FIFA,

UEFA κ.ά.), ενταγμένοι και αυτοί στις λογικές που επιτάσσει το

οικοδόμημα το οποίο υπηρετούν, όχι μόνο δεν παρακολουθούν

αμέτοχοι, αλλά με τον έναν ή τον άλλο τρόπο συμμετέχουν και

οι ίδιοι στους ανταγωνισμούς.

Στη «σκιά» της όξυνσης

Στο πρόσφατο φιλικό της Αγγλίας με την Ιταλία, έξω απ το Γουέμ-

πλεϊ γυρόφερνε μήνυμα «ακτιβιστών» κατά του Μουντιάλ της Ρω-

σίας, με αναφορά στη ρωσική εμπλοκή στον πόλεμο στη Συρία.

Το τελευταίο διάστημα οι βρετανορωσικές σχέσεις διανύουν νέα

περίοδο όξυνσης, με αφορμή την πρόσφατη υπόθεση δηλητηρία-

σης του Ρώσου πρώην διπλού πράκτορα Σεργκέι Σκριπάλ και της

κόρης του, στο Σάλσμπερι της Αγγλίας, με νευροτοξικό αέριο.

Εξαρχής η Μ. Βρετανία κατηγόρησε τη ρωσική κυβέρνηση, και

γρήγορα στο μέσο της αντιπαράθεσης ήρθε και το ερχόμενο

Μουντιάλ. Τα βρετανικά ΜΜΕ έχουν άμεση συμμετοχή σε όλα

αυτά, και μέσω των πρωτοσέλιδών τους έβαλαν το ερώτημα «τι

δουλειά έχουμε στο Μουντιάλ του Πούτιν;». Ενώ η ίδια η Βρετα-

νίδα πρωθυπουργός, Τερέζα Μέι, άφησε να εννοηθεί ότι δεν πρό-

κειται να ταξιδέψει για τη διοργάνωση κανείς επίσημος από τη

Βρετανία.

Πάνω σε αυτό φέρεται να υπήρξαν και βρετανικές πιέσεις στον

Σουδάραβα πρίγκιπα Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν - με τον οποίο η βρε-

τανική κυβέρνηση πριν από λίγους μήνες υπέγραψε εμπορικές

συμφωνίες αρκετών δισ. - προκειμένου να μη δώσει το «παρών»

στον εναρκτήριο αγώνα της διοργάνωσης Ρωσίας - Σαουδικής

Αραβίας. Από τις πρώτες χώρες που τάχθηκαν στο πλευρό της Μ.

Βρετανίας ήταν η Ισλανδία, με κυβερνητικούς αξιωματούχους να

δηλώνουν πως δεν θα υπάρχει διπλωματική αποστολή στη Ρωσία,

παρά τη σημασία της συμμετοχής της χώρας για πρώτη φορά σε

Μουντιάλ. Συζητήσεις για αποχή υπάρχουν και στη γερμανική πο-

λιτική σκηνή, με αρκετές απόψεις να υποστηρίζουν πως με βάση

το γεγονός ότι η Εθνική Γερμανίας είναι από τα φαβορί για το τρό-

παιο, η όποια στάση της χώρας θα έχει τη δική της βαρύτητα. Επί-

σημα, όμως, η στάση που θα κρατηθεί δεν έχει ακόμα

ξεκαθαριστεί.

Παράλληλα, πληροφορίες θέλουν και τις ΗΠΑ να πιέζουν κυβερ-

νητικούς αξιωματούχους από χώρες που έχουν ήδη προκριθεί και

βρίσκονται στην άμεση επιρροή τους να μη δώσουν το «παρών».

Σημειώνεται πως η Εθνική ΗΠΑ, αν και από τα φαβορί στα προ-

κριματικά της ζώνης της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής, δεν

προκρίθηκε στο Μουντιάλ, σε μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις

των τελευταίων ετών, με τον Παναμά να παίρνει τη θέση της.

Οι εξελίξεις δείχνουν ξεκάθαρα ότι σε αρκετές περιπτώσεις στον

σημερινό εμπορευματοποιημένο αθλητισμό οι ανταγωνισμοί

έχουν διακυβεύματα πολύ ευρύτερα από το κυνήγι των κερδών

που προσφέρει το ίδιο το οικοδόμημα ως «προϊόν». Αντίθετα, πα-

ραδείγματα όπως οι Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες του Σότσι, επί-

σης στη Ρωσία, το 2014, οι φετινοί Χειμερινοί Αγώνες της

Πιονγκτσάνγκ στη Νότια Κορέα, τα προ ετών επεισόδια στα Βαλ-

κάνια σε αγώνες Εθνικών ομάδων (Σερβία - Αλβανία, Ρουμανία -

Ουγγαρία κ.α.), οι Θερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες σε Λονδίνο και Ρίο,

αλλά και οι ερχόμενοι το 2020 στο Τόκιο, είναι μερικές χαρακτη-

ριστικές περιπτώσεις που συνθέτουν την εικόνα ενός αθλητισμού

δεμένου με τις γενικότερες αστικές αντιπαραθέσεις……….  

NIKOΣ

ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

Μ
ε την αφθονία των θλιβερών γεγονότων στο χώρο

του ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ποδόσφαιρο)

που έλαβαν χώρα τις τελευταίες περίπου 20 ημέ-

ρες στην Θεσ/νίκη, μου ήρθε στο μυαλό μια κουβέντα που

είχε γίνει σε κλειστό χώρο, στα τέλη της δεκαετίας  του

1960 γύρω από τα τότε αθλητικά προβλήματα, και είχα

υποστηρίξει με επιχειρήματα, κάτι που ακουγόταν εκείνη

την εποχή ανοιχτά για πρώτη φορά, ότι, “ο Αθλητισμός
είναι από τα μεγάλα ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ” .

Α
πό το 1966 μέχρι σήμερα 2018 ο ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ και

ο ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ είναι ανύπαρκτες έννοιες για την

ΠΑΙΔΕΙΑ. Από το 1833 μέχρι αυτή τη στιγμή που

γράφω αυτό το κείμενο καμμία  αστική ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ δεν

έχει κάνει ΑΠΟΛΥΤΩΣ τίποτα. Σχολεία δεν έχουμε, Υλικο-

τεχνική Αθλητική Σχολική Υποδομή δεν υπάρχει και ούτε

προβλέπεται….. κάθε χρόνος και χειρότερα….. Λέτε να

λύσουν τα προβλήματα οι Πρόεδροι των Επιχειρηματικών

ΠΑΕ;;;

Διασχολικό Πρωτάθλημα 

δημοτικών & γυμνασίων στα 3Β

Για 4η χρονιά συνεχίζεται το διασχολικό πρωτάθλημα,

από τον Οργανισμό Αθλητισμού Πολιτισμού & Παιδικής

Αγωγής του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

(ΟΑΠΠΑ), με τη συμμετοχή μαθητών και μαθητριών των

δημοτικών και γυμνασίων σχολείων του Δήμου.

Περιλαμβάνει αγώνες ποδοσφαίρου, καλαθοσφαίρισης,

πετοσφαίρισης και στίβου.

Η φετινή διοργάνωση είναι αφιερωμένο στη μνήμη του Φι-

λάρετου Χατζηστεφάνου, του εκλιπόντως Αντιδημάρχου

του Δήμου.

Η Πετοσφαίριση Γυμνασίων θα γίνει την Τετάρτη 18 Απρι-

λίου 2018 και ώρα 09:00 στο κλειστό δημοτικό γυμναστή-

ριο Βάρης.

Η Πετοσφαίριση Δημοτικών θα γίνει την Παρασκευή 20

Απριλίου 2018 και ώρα 09:00 στο κλειστό δημοτικό γυμνα-

στήριο Μηλαδέζας.

Ποδόσφαιρο Δημοτικών: Προκριματικοί αγώνες 11 και 12

Μαϊου, στο δημοτικό στάδιο “Κωνσταντίνος Μπαγλατζής”.

Τελικοί το Σάββατο 13 Μαίου 2018 και ώρα 09:00

Καλαθοσφαίριση Δημοτικών: Προκριματικοί αγώνες στις

24 και 25 Απριλίου και ώρα 09:00 στο κλειστό δημοτικό

γυμναστήριο Μηλαδέζας και στο κλειστό δημοτικό γυμνα-

στήριο “Γεννηματάς”.

Οι τελικοί θα διεξαχθούν την Παρασκευή 20 Απριλίου

2018 και ώρα 09:00 στο κλειστό “Γεννηματάς”.

Καλαθοσφαίριση Γυμνασίων: Προκριματικοί αγώνες την

Πέμπτη 3 Μαΐου και ώρα 09:00,στο κλειστό δημοτικό γυ-

μναστήριο Μηλαδέζας και στο κλειστό “Γεννηματάς”.

Οι τελικοί αγώνες θα διεξαχθούν την Παρασκευή 4 Μαΐου

2018 και ώρα 09:00 στο κλειστό “Γεννηματάς”,  

Στίβος Δημοτικών: Παρασκευή 18 Μαΐου 2018 και ώρα

09:00 στο δημοτικό στάδιο “Κωνσταντίνος Μπαγλατζής”.




